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RESUMO 
 

A pesquisa versa sobre a atuação do segmento de coleta, remoção e transporte de resíduos da 

construção civil (RCC), na cidade do Recife, a partir da implementação da Resolução 

CONAMA Nº 307/02, que constitui a primeira norma de abrangência nacional para a 

regulamentação da gestão integrada dos RCC. 

 

A prestação de serviços de coleta, remoção e transporte de RCC se dá, essencialmente, por 

meio de micro e pequenas empresas familiares que operam numa indústria altamente 

fragmentada, com baixo nível tecnológico e em regime de concorrência desleal. Embora se 

reconheça o esforço da pesquisa acadêmica e tecnológica dos últimos 5-10 anos, pouco se tem 

avançado nos aspectos institucionais e de governança da gestão dos RCC em particular e na 

identificação das oportunidades de negócios potencialmente sustentáveis. 

 

O principal objetivo para a condução da pesquisa é entender como se dá, atualmente, a gestão 

dos RCC na cidade do Recife além de verificar o nível de articulação e integração dos 

diversos atores sociais envolvidos. As ações, condutas e procedimentos do segmento de coleta 

e transporte dos RCC, principal elo de ligação entre os geradores desse tipo de resíduo e as 

possíveis soluções de tratamento e disposição final, são identificados e analisados em maior 

profundidade. 

 

A presente investigação exploratória, realizada a partir de levantamentos de campo, por meio 

de entrevistas semi-estruturadas, questionários e visitas técnicas, além de pesquisa 

documental, pretende contribuir para a consolidação de um modelo de gestão integrada e 

sustentável dos RCC na cidade do Recife, de modo a efetivar os benefícios de ordem 

ambiental, econômica e social, preconizados pela Resolução CONAMA 307/02. 

 

O estudo conclui que o desafio proposto pela Resolução CONAMA 307/2002 ainda está 

longe de ser superado na cidade do Recife e, para tanto, apresenta recomendações respaldadas 

no estabelecimento e manutenção de uma rede de políticas públicas, animada pela 

transparência, integração e articulação permanente dos diversos atores sociais envolvidos. 

 

Palavras-chave: resíduos da construção civil; coleta e transporte de RCC; gestão integrada e 

sustentável; Resolução CONAMA 307/2002 
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ABSTRACT 

 

The present research study is about the construction and demolition (C&D) waste collection 

and haulage sector management in the city of Recife since the implementation of CONAMA 

resolution 307/2002, which has established the first regulatory framework to integrated C&D 

waste management at national level. 

 

C&D waste management services are mainly provided by micro and small, generally family-

owned enterprises which operate within a highly fragmented industry, at low technological 

level, and under unfair competition regime. Although it is recognized the effort of recent 

academic research over the past 5-10 years on issues related to C&D waste management, very 

little attention has been given to its institutional and governance aspects in particular and to 

the identification of potential sustainable business opportunities at large, within that sector. 

 

The aim to conduct this research is to understand the C&D waste management model and 

practices in Recife at the present moment and to identify to which extent the several 

stakeholders are involved and integrated within that model. The operations, behaviours and 

proceedings of C&D waste collection and haulage sector, which is the main linkage between 

waste generators and waste treatment and final disposal facilities, are identified and analysed 

in depth. 

 

This exploratory research study has been done through field work, semi-structured interviews 

and surveys, as well as extensive literature review, intends to contribute to consolidate an 

integrated and sustainable C&D waste management model in the city of Recife in order to 

achieve the environmental, economic and social benefits, as stated in CONAMA resolution 

307/2002. 

 

The research finds out that the challenges set up by CONAMA resolution 307/2002 are still 

far to be overcome in the city of Recife. Therefore, a series of recommendations is presented, 

based on the establishment and maintenance of a policy network, nurtured by transparency, 

and by permanent integration and articulation of the various stakeholders. 

 

Key-words: Construction and demolition waste (C&D waste); collection and haulage; 

integrated and sustainable management; CONAMA resolution 307/2002. 
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1. I�TRODUÇÃO 
 
1.1. Fundamentação do problema  
 

A indústria da construção civil no Brasil, um dos pilares da economia nacional e expressivo 

gerador de empregos diretos e indiretos do país, também se caracteriza pela precariedade e/ou 

indisponibilidade de dados e informações sobre a geração e o gerenciamento dos resíduos 

gerados na atividade, os resíduos da construção civil (RCC). A degradação ambiental causada 

pelo manejo inadequado desses resíduos através do assoreamento de corpos d’água, danos aos 

sistemas de drenagem, atração de vetores em função do acúmulo de outros tipos de resíduos 

nos chamados bota-foras etc, assume contornos dramáticos, particularmente nos grandes 

centros urbanos, sob a forma de inundações, obstruções do sistema viário e comprometimento 

da paisagem urbana com impactos sociais severos, além de perdas materiais. 

 

No cenário internacional está se fortalecendo a ação articulada das empresas da indústria da 

construção civil, a exemplo dos membros da Confederação Internacional das Associações de 

Construtores (CICA), com vistas à redução dos desperdícios e à otimização dos 

empreendimentos, racionalizando custos, melhorando processos, tornando os edifícios mais 

eficientes do ponto de vista energético, do consumo de água e que possam gerar impactos 

cada vez menores ao meio ambiente (CICA, 2002). A idéia é de comprovar junto à opinião 

pública, aos seus clientes e fornecedores, que a indústria da construção civil não compartilha a 

visão de ser um dos grandes vilões mundiais da degradação ambiental. No Brasil, a rede 

SINDUSCON – Sindicatos da Indústria da Construção Civil, seus associados e outros 

parceiros, como as entidades do Sistema “S”, SENAI e SEBRAE, também vêm promovendo 

diversas ações na perspectiva da melhoria contínua da qualidade, da segurança e da 

produtividade no canteiro de obras, além da redução de custos. Iniciativas exitosas nessa 

direção são os programas Competir, Obra Limpa, Entulho Bom e o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) (VALENÇA, 2004). 

 

Do ponto de vista de políticas públicas, a Resolução CONAMA 307/02, de 05 de julho de 

2002, estabelece a nível federal, diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil. De acordo com essa resolução, compete aos municípios e ao 

Distrito Federal a elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, instrumento para a implantação da gestão dos RCC. O plano deverá 

incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e os 
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Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, estes últimos a serem 

apresentados pelos grandes geradores de RCC e submetidos para análise junto aos órgãos 

competentes (CONAMA, 2002). 

 

O Estado de Pernambuco já conta com uma Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 

aprovada por meio da Lei 12.008/2001 e regulamentada pelo Decreto 23.941/2002. A lei que 

institui a Política (PERNAMBUCO, 2001) trata, em seu artigo 1º, dos princípios e 

pressupostos da PERS, entre eles: i) a busca da garantia de qualidade de vida das populações 

atuais sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras; ii) a participação dos 

segmentos organizados da sociedade; iii) a responsabilização por danos ambientais causados 

pelos agentes econômicos e sociais; iv) o estabelecimento de padrões sustentáveis de 

produção e consumo que reduzam os problemas ambientais e as desigualdades sociais e v) a 

promoção de um modelo de gestão de resíduos sólidos com uma visão sistêmica, que leve em 

consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. A lei da 

PERS também estabelece objetivos, diretrizes, os instrumentos e programas além do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conjunto de agentes institucionais que, no 

âmbito de suas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se de modo 

articulado e cooperativo para a formulação de políticas de resíduos sólidos. 

 

É no Decreto Estadual 23.941/2002, que regulamenta a lei da PERS, que são tratadas as 

especificidades da gestão dos resíduos sólidos, incluindo as definições, infrações e 

penalidades, os requisitos para a formalização dos termos de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta, um dos instrumentos previstos na PERS, critérios de gerenciamento para cada tipo 

de resíduo sólido (em função de sua origem) e diretrizes para os sistemas de coleta e 

transporte de resíduos. No âmbito desse decreto, os resíduos da construção civil, ali 

denominados de “entulho de construção civil”, são classificados, quanto à origem como 

resíduos industriais (PERNAMBUCO, 2002). Essa classificação reforça o papel do gerador 

como responsável pelo gerenciamento dos RCC, solidariamente com terceiros, de direito 

público ou privado, envolvidos na  execução de uma ou mais atividades relacionadas ao 

manejo desses resíduos, em qualquer de suas etapas. 

 

A cidade do Recife possui uma legislação específica sobre resíduos da construção civil que se 

restringe quase exclusivamente aos aspectos de regulamentação da coleta e do transporte de 

entulhos de obras e demolições: Lei Municipal 16.377/1998 (RECIFE, 1998a.) e Decreto 
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Municipal 18.082/1998 (RECIFE, 1998b.). A Lei Municipal 17.072, de janeiro de 2005, ainda 

não regulamentada, apresenta as diretrizes locais para adequação ao que foi estabelecido pela 

resolução CONAMA 307/02 (RECIFE, 2005). 

 

São resíduos da construção civil, ou RCC, aqueles oriundos de construções, reformas, reparos 

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

terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos 

de obras, caliça ou metralha. (CONAMA, 2002).  

 

Os RCC compreendem entre 41% e 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos, e os 

indicadores de geração variam entre 230 a 760 kg/habitante.ano, de acordo com estimativas 

realizadas para seis cidades brasileiras (PINTO, 1999).  

 

Estudos recentes sobre a estimativa de geração dos RCC na cidade do Recife dão conta de que 

as empresas coletoras de entulho de obras e demolições transportaram em torno de 350.000 

toneladas desses resíduos no ano de 2004, sendo que entre 18% e 22% desse total foi gerado 

pelas empresas construtoras, isto é, os grandes geradores (CARNEIRO, 2005). Entretanto, os 

registros da única unidade licenciada para receber RCC na cidade, o aterro da Muribeca, 

localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, apontam a disposição de apenas 3.000 

toneladas de entulho da construção civil, no mesmo ano. Isso permite concluir, a priori, que 

menos de 1% do total dos resíduos coletados pelas empresas coletoras/transportadoras foi 

disposto legalmente naquele ano. De fato, já foram identificados 174 pontos de deposição 

irregular de entulhos de obras (ou metralhas) na área urbana do Grande Recife, que inclui os 

municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, além de Recife.  

 

O que chama a atenção na gestão dos RCC é a inter-relação entre o ambiente da geração dos 

resíduos e aquele do seu manejo, desde a coleta até a disposição final. De fato, a gestão dos 

RCC se insere no contexto de dois macro-setores da economia: a cadeia produtiva da indústria 

da construção civil, ou o construbusiness, e a indústria do gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos. De um lado, está a indústria da construção civil, que em 2004 computava 1,58 

milhão de empregos em todo o país (CASTELO, 2006); do outro, a indústria da limpeza 

urbana que empregava, no mesmo ano, cerca de 440.000 pessoas (ABRELPE, 2005). Ambas 
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indústrias são dois gigantes da economia urbana no Brasil e, no entanto, para viabilizar 

qualquer sistema de gerenciamento de RCC dependem, fortemente, das operações de dezenas 

ou centenas de pequenas e micro empresas coletoras e transportadoras de entulho de obras e 

demolições. Esse fato, por si só, já evidencia a complexidade da gestão dos RCC. 

Legisladores e tomadores de decisão no âmbito da formulação das políticas públicas parecem 

desconhecer as especificidades do segmento de coleta, remoção e transporte dos RCC, ponto 

nevrálgico de todo o sistema, e assumem que o instrumento legal per si, ou seja, a aplicação 

exclusivamente de mecanismos de comando e controle, é suficiente para garantir a gestão 

integrada dos RCC.  

 

A literatura sobre a gestão dos resíduos de construção civil no Brasil tem focado, 

prioritariamente, de um lado, aspectos relativos à caracterização da geração de RCC e do 

outro, questões relativas à tecnologia da reciclagem dos RCC, incluindo aspectos do mercado 

de produtos reciclados na indústria da construção civil, e à destinação final ambientalmente 

adequada desses resíduos. A prestação de serviços de coleta e transporte dos RCC, que é 

realizada, essencialmente, por micro e pequenas empresas familiares, operando numa 

indústria altamente fragmentada, com baixo nível tecnológico e em regime de concorrência 

desleal, sob ferrenha guerra de preços, tem sido ignorada ou superficialmente explorada. No 

máximo, os estudos se limitam a dados quantitativos gerais (números de empresas formais 

cadastradas, número de veículos, de caçambas etc.) e à vinculação dos problemas ambientais 

urbanos decorrentes da disposição inadequada dos RCC com a atuação “ambientalmente 

irresponsável” dos coletores e transportadores.  

 

Embora se reconheça o esforço da pesquisa acadêmica e tecnológica dos últimos 5-10 anos, 

que vem realizando estudos sobre perdas na construção civil, indicadores de geração de RCC, 

novas tecnologias de reciclagem, introdução de novos materiais reciclados e até proposição de 

políticas públicas para a disposição ambientalmente adequada e sustentável dos RCC, pouco 

se tem avançado nos aspectos institucionais e de governança da gestão dos RCC e na 

identificação das oportunidades de negócios potencialmente sustentáveis.  

 

Pinto contribuiu amplamente para o debate nacional sobre a gestão dos RCC; foi pioneiro na 

pesquisa sobre reciclagem de RCC em meados da década de 1980 e tem sido uma das 

principais referências nesse assunto desde então, em todo o país (JOHN et al, 2003). Em sua 

tese de doutorado, Pinto (1999) aponta que a carência de informações sistematizadas sobre os 
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resíduos sólidos urbanos, em geral, e mais especificamente sobre os RCC nos documentos 

técnicos que dão suporte à concepção e à implementação de planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos em geral pode comprometer as proposições realizadas. Em seu 

estudo, Pinto apresenta também a estimativa das taxas de geração de RCC no país, a partir de 

dados empíricos coletados numa pesquisa de campo em seis cidades brasileiras (Santo André, 

São José do Rio Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Jundiaí e Vitória da Conquista) 

além de descrever os impactos negativos sobre o meio ambiente urbano e para as economias 

locais decorrentes do modelo de gestão preponderante no país, isto é, da abordagem 

corretiva.  Nesse modelo, estabelece-se um ciclo vicioso onde parece haver um acordo tácito 

entre os atores-chave: os RCC são gerados em toda a cidade; os geradores ou coletores de 

entulho de obras (formais ou informais) transportam os resíduos para o local mais próximo 

“disponível” (terrenos baldios, margens de rodovias, várzeas, margens de riachos, 

manguezais, etc); a prefeitura identifica esses focos de deposição irregular e realiza operações 

especiais de limpeza, não raro envolvendo altos custos operacionais pelo uso de máquinas 

pesadas, caminhões, etc. para remover o ponto crítico de acúmulo de entulhos e outros 

resíduos.  

 

Como alternativa a esse modelo hegemônico, Pinto sugere o que ele definiu por abordagem 

de gestão diferenciada, focada na reciclagem sustentável dos RCC; na adoção de medidas de 

prevenção à geração; na recuperação ou reutilização eficiente, a baixo custo, dos resíduos 

gerados; na conscientização e responsabilidade ambiental; além da participação de todos os 

agentes, públicos e privados. Pinto reserva um subitem de sua pesquisa para a descrição de 

características gerais de firmas de coleta e transporte de entulho em seis cidades brasileiras, 

com base em observação direta em campo. Nesse levantamento, o autor identificou uma 

grande variedade de equipamentos de coleta e transporte, desde carroças com tração animal 

até caminhonetes, caminhões com carroceria de madeira e, o que é mais usual nas cidades de 

maior porte, caminhões dotados de equipamento poliguindaste transportando caçambas 

estacionárias. O autor constatou que é cada vez maior a presença das empresas coletoras de 

RCC e isso se dá tanto pela substituição de outros tipos de agentes coletores (individuais) 

como pela aceleração da atividade da construção civil nos médios e grandes centros urbanos. 

“O reconhecimento das alterações que vêm ocorrendo na inserção dos diversos agentes de 

coleta, remoção e transporte de RCC nas cidades brasileiras e da forma como essa atividade 

econômica vem evoluindo, inclusive quanto à compreensão da relação dessa atividade 
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econômica com o ambiente biofísico onde ocorre, são fundamentais para a formulação de 

novos modelos que ambicionam o desenvolvimento sustentável”. (PINTO, 1999, p.28). 

 

Sobre essa relação da atividade econômica da coleta e transporte de RCC com o ambiente 

biofísico na qual se realiza, Araújo (2000) apresentou, em um artigo, diversos problemas 

urbanos, ambientais e de saúde pública relacionados com as caçambas estacionárias que 

acondicionam os RCC enquanto aguardam a coleta e transporte para uma unidade de 

transbordo, tratamento ou destinação final. Aquela autora identifica tanto a indústria da 

construção civil quanto o sistema municipal de limpeza urbana como sendo o ponto crucial da 

questão, ou seja, de um lado o responsável pela geração de RCC (grande ou pequeno gerador) 

e do outro, aquele a quem compete a gestão dos resíduos sólidos urbanos – e os RCC são um 

tipo especial dentre os resíduos sólidos urbanos. Banir as caçambas estacionárias da cena 

urbana não se apresenta como uma solução aos problemas de obstrução do trânsito, ponto de 

atração de outros tipos de resíduos e a proliferação de vetores. Ao invés disso, Araújo sugere 

a adoção de uma série de medidas, desde a minimização da geração dos RCC (da concepção 

do projeto arquitetônico até o final da construção da edificação), passando por reutilização e 

reciclagem dos resíduos que venham a ser gerados, atualização das normas e regulamentações 

sobre a gestão dos RCC até medidas de educação ambiental, envolvendo todos os agentes: 

geradores, coletores/transportadores, técnicos municipais e trabalhadores tanto da construção 

civil quanto da limpeza urbana.  

 

Os pesquisadores John e Agopyan (2001) se referem ao negócio da coleta e transporte de 

RCC a partir dos resultados da pesquisa de Pinto (1999) e de dados fornecidos pelo Sindicato 

das Empresas de Remoção de Entulho de São Paulo (SIERESP). De acordo com os autores, o 

volume potencial do mercado de coleta e transporte de entulhos foi estimado, à época, entre 

R$74-110 milhões/ano, apenas na cidade de São Paulo, o que equivale dizer um valor anual 

per capita aproximado entre R$8,00 e R$11,00. No mesmo estudo, os autores apresentam as 

práticas e padrões que estão em vigor no país e apontam as áreas que necessitam de 

investigação e de estudos mais aprofundados, como o desenvolvimento de mercados 

alternativos e de marcas de qualidade ambiental de produto para os agregados reciclados; 

estabelecimento de normalização adequada com vistas à abertura de mercado para os 

materiais reciclados;  melhoria do manejo dos RCC no canteiro de obras, etc.  
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A partir de abordagem ambientalista, Blumenschein (2002) analisa alguns aspectos acerca da 

aplicabilidade do conceito de gerenciamento integrado de resíduos sólidos à indústria da 

construção civil. O estudo relaciona questões ambientais inerentes à indústria da construção 

civil (ocupação de terras, extração de matéria prima; processamento de matéria prima na 

produção de elementos e componentes; transporte de matéria prima e componentes, o 

processo construtivo em si; consumo de energia; geração e disposição de resíduos) com 

aquelas relativas à indústria de gerenciamento de resíduos sólidos (o acelerado esgotamento 

de áreas de disposição final do lixo urbano, poluição visual das cidades, poluição do solo e de 

águas subterrâneas, custos adicionais aos governos, etc.). Para tratar dessas questões a autora 

apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória sobre as potencialidades da aplicação de 

instrumentos de política ambiental – sistemas de informação, regulação direta, instrumentos 

econômicos – na indústria da construção civil no Brasil, tomando por base a experiência 

holandesa. No que diz respeito ao gerenciamento integrado dos resíduos oriundos da indústria 

da construção civil, tal experiência demonstra que “o mercado, por ele mesmo, não é capaz de 

potencializar a adoção dessa abordagem com sucesso e implica em um Estado capaz de 

regular e regulamentar as questões relacionadas ao meio ambiente, com base em uma 

estrutura forte, ágil e integrada. Para que o Estado possa exercer seu papel, faz-se necessário 

enfatizar a participação e conscientização dos agentes envolvidos no processo de produção da 

indústria da construção civil, com relação aos papéis a serem efetivamente exercidos, 

principalmente os geradores (empresas construtoras e geradores de menor porte) e 

transportadores locais”. 

 

Schneider (2003) aponta que a existência de um grande número de transportadores ilegais ou 

clandestinos de RCC na cidade de São Paulo é estimulada pelos geradores desses resíduos que 

só levam em conta o fator menor preço quando contratam os serviços de coleta e transporte 

dos resíduos de construção civil. Para o autor, a conseqüência imediata dessa conduta é a 

deposição irregular ou ilegal dos resíduos além de atrair para a clandestinidade as empresas de 

coleta e transporte antes regulares e formais, que já não suportam o ambiente de negócios 

marcado pela concorrência desleal. De acordo com o autor havia, em 2002, cerca de 700 

empresas de coleta e transporte de entulho operando na cidade de São Paulo. Ainda de acordo 

com esse autor, no período entre 1999 e 2000 apenas 559 eram licenciadas pela prefeitura; 

esse número caiu para 363 empresas no ano de 2003. Schneider, entretanto, não é conclusivo 

em sua pesquisa acerca das possíveis razões que ou empurram essas empresas para a 

clandestinidade ou as obrigam a fechar suas portas. 
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Em outro estudo, John, Ângulo, Miranda, Agopyan e Vasconcellos (2003) tratam da 

atratividade da deposição irregular de entulho, que consome elevados recursos financeiros das 

prefeituras, em relação às políticas locais então vigentes. Os autores afirmam que uma política 

de gestão baseada exclusivamente na regulamentação do transporte e da disposição final dos 

RCC não é suficiente para garantir o controle da deposição irregular. Para os autores, é 

necessário complementar tal política com a implantação de uma rede de estações de 

transbordo, distribuídas no espaço urbano, de modo a reduzir custos de transporte e a tornar a 

deposição irregular menos atrativa.   

 

O estudo de Carneiro, Melo, Barkokébas Jr. e Souza (2004) apresenta os resultados das 

investigações que os autores realizaram entre 2002 e 2004 sobre a gestão dos RCC no núcleo 

central da Região Metropolitana do Recife (municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes). O estudo prioriza a verificação dos impactos ambientais causados pela indústria 

da construção civil  e as alternativas de solução para mitigá-los, com ênfase na reciclagem de 

RCC, uma vez que aproximadamente 91% da composição dos RCC gerados na região é 

potencialmente reciclável. Somado a isso, foi pesquisado o grau de conscientização acerca 

desses impactos por parte dos principais agentes envolvidos nessa indústria (engenheiros civis 

encarregados de obras e os coletores de entulho, por exemplo) e até que ponto eles têm 

conhecimento dos aspectos legais relativos à gestão dos RCC. Tal estudo foi ampliado e 

consolidado na dissertação de mestrado em Engenharia Urbana, desenvolvida por Carneiro 

(2005), focada na “análise da atual situação ambiental da cidade do Recife no que diz respeito 

aos resíduos provenientes de atividades de construção, reforma e demolição, visando fornecer 

subsídios que venham a contribuir para o desenvolvimento de soluções adequadas para a 

gestão desses resíduos por parte dos diversos agentes envolvidos no processo” (CARNEIRO, 

2005, p.16). Os resultados apontaram para a evidência de sinais de insustentabilidade do 

modelo de gestão de RCC adotado na cidade do Recife, dado que uma parcela desprezível da 

estimativa dos RCC gerados (da ordem de 1%) seria efetivamente disposta na única unidade 

licenciada para essa finalidade, o Aterro da Muribeca. 

 

Também no período entre 2002 e 2004, Valença (2004) realizou estudo sobre o ambiente 

competitivo em que atuavam as empresas de coleta e transporte de entulhos e metralhas na 

cidade do Recife. Tendo por referencial teórico o modelo das 5 Forças idealizado por Michael 

Porter (1986) para análise do nível de competitividade de uma indústria ou segmento de 

indústria – rivalidade entre a concorrência; ameaça de substitutos; poder de barganha dos 
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clientes; poder de barganha dos fornecedores e risco de entrada de novos concorrentes – o 

estudo apontou que as principais forças que atuam no segmento da prestação de serviços de 

coleta e transporte de metralha na cidade do Recife são (VALENÇA, 2004, p.54-57): 

 

� o risco representado pela entrada de novos concorrentes, já que as barreiras de 

entrada nesse negócio são praticamente inexistentes e a fiscalização do Poder Público 

municipal, que tem limitações no exercício de suas funções, nem sempre coíbe a 

atuação de agentes clandestinos no mercado; 

� o poder de barganha dos clientes, que buscam sempre o menor preço; e 

� a rivalidade entre as firmas existentes no mercado, que é tanto maior quanto for a 

incidência de alguns fatores como: i) a natureza fragmentada do segmento de coleta e 

transporte de RCC; ii) concorrentes mais ou menos de mesmo porte; iii) custos fixos 

altos; e iv) barreiras de saídas elevadas. Todos esses fatores foram identificados na 

análise das empresas de coleta e transporte de RCC na cidade do Recife realizada pela 

autora da pesquisa. 

 

Em uma série de artigos, Valença, Melo e Wanderley (2006a.; 2006b. e 2007), exploram 

aspectos relativos ao impacto ambiental decorrente da deposição irregular de RCC nos cursos 

d’água na cidade do Recife, passando pela discussão sobre a correlação entre a gestão de RCC 

e a sustentabilidade empresarial das empresas de coleta e transporte de entulho. Os autores 

também abordam, em caráter preliminar, em que medida essas empresas vêm enfrentando as 

condições adversas de competição no mercado e negligente do ponto de vista socioambiental, 

sem comprometer a gestão integrada e sustentável dos RCC, preconizada pela Resolução 

CONAMA 307/2002. 

  

Alencar (1999) apresenta uma contribuição fundamental para a compreensão da relação 

público x privado na prestação de serviços municipais de gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos na cidade do Recife.  Em sua pesquisa, Alencar confirma a tese de que tal relação se 

altera e se redefine ao longo do tempo, de maneira cíclica e dinâmica, como uma função dos 

interesses e conflitos que são inerentes às duas partes, a pública e a privada. O estudo traz, 

ainda, uma retrospectiva histórica da prestação dos serviços de coleta e disposição de resíduos 

sólidos urbanos desde o século XVI até os tempos atuais, cobrindo aspectos relativos às 

formas de contratação desses serviços, responsabilidades institucionais e arcabouço legal. No 

capítulo que trata da recente privatização de 100% dos serviços de limpeza urbana no Recife, 
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a partie de 1997, Alencar destaca o setor de coleta e transporte de entulho como o primeiro e o 

único a operar em regime de permissão, em um mercado altamente competitivo, no qual os 

usuários ou clientes contratam diretamente os serviços com a empresa de sua preferência, 

num contexto de livre concorrência (ALENCAR, 1999). 

 

Outro estudo, realizado praticamente na mesma época, reforça essa tendência de privatização 

do setor de gerenciamento de resíduos sólidos municipais na América Latina e afirma que a 

capacidade de gestão dos órgãos públicos na região é limitada pela burocracia e por restrições 

legais, enquanto que o setor privado é fortemente limitado pelas características de seu 

ambiente competitivo (COSTA LEITE, 1997). 

 

Em pesquisa acadêmica mais recente, Silva (2005) desenvolveu um estudo sobre as políticas e 

as práticas de gestão ambiental relativas aos RCC na cidade de Belo Horizonte – MG. O 

estudo de caso traz à luz reflexões sobre a temática das políticas públicas, o papel do Estado e 

a gestão ambiental e trata dos aspectos relacionados com a participação e integração dos 

diversos atores sociais – públicos e privados, tendo a policy network (rede de políticas 

públicas) por referencial teórico. Segundo Silva, a policy network tem sido apontada por 

diversos autores como “uma abordagem teórica relevante para compreensão das políticas 

públicas e das práticas de gestão a elas associadas, tendo por pressuposto a inter-relação entre 

atores públicos e privados” (SILVA, 2005, p.23). Com relação à experiência de Belo 

Horizonte, o Poder Público, representado pela Superintendência de Limpeza Urbana, tem um 

papel de agente coordenador do conjunto das relações que se estabelecem entre os diversos 

atores que participam direta ou indiretamente da formulação das políticas e da implementação 

das práticas de gestão dos resíduos da construção civil.“Trata-se de uma coordenação pautada 

em normas institucionais, em planos diretores, aplicação de medidas corretivas e 

fiscalizadoras, bem como a articulação de processos educacionais e de mobilização social” 

(SILVA, 2005, p.134). 

 

E finalmente, sob a coordenação de Pinto e González (2005), a Caixa Econômica Federal 

(CAIXA), em parceria com o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente, 

publicou o manual Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil, com o fito de orientar 

os municípios brasileiros na condução do processo de adequação às determinações da 

Resolução CONAMA 307/2002. O manual, em dois volumes, contextualiza o cenário da nova 

política de gestão para os RCC, aborda o conceito de gestão integrada, apresenta um roteiro 
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básico para a elaboração de um diagnóstico e as diretrizes para a definição de um plano 

integrado de gerenciamento de RCC, além dos critérios e procedimentos de modalidade de 

financiamento oferecida pela Caixa especificamente para empreendimentos vinculados ao 

manejo desses resíduos. Esse trabalho, acessível pela internet, aborda os conceitos, as 

diretrizes, estratégias e ações necessárias ao planejamento e à implantação de um sistema de 

gestão integrada de RCC de modo que se possa alcançar objetivos de ordem econômica, 

social e ambiental. O manual é amplamente respaldado na pesquisa acadêmica desenvolvida 

por Pinto (1999), além de sua experiência profissional na área, atuando em atividades de 

consultoria e de desenvolvimento e implantação de projetos. 

 

O que se apreende é que a qualidade do ambiente urbano é comprometida tanto pela ação do 

próprio gerador quanto pela inexistência ou ineficiência dos serviços de coleta e pela 

disposição inadequada desses resíduos. Os “vilões”, via de regra, são o gerador ou o 

coletor/transportador, embora também se possa incluir o Poder Público nesse grupo, seja por 

limitações técnica-gerenciais, negligência ou simplesmente omissão. 

 

Um aspecto importante com o advento da Resolução CONAMA 307/2002 foi o 

estabelecimento da responsabilidade do gerador pelos resíduos da atividade de construção, 

reforma, reparos e demolições e outros classificados como RCC. Desse modo, cria-se uma 

rede de co-responsabilidade entre o gerador até o gestor da unidade de tratamento e/ou 

disposição final, passando pela empresa coletora e transportadora de entulho de obras, caso o 

próprio gerador não se encarregue diretamente da realização dessa atividade. 

 

Coletores e transportadores de entulho sempre estiveram presentes nas áreas urbanas, seja nos 

canteiros de obras ou nas demolições. Embora as barreiras de entrada no negócio de coleta e 

transporte de RCC sejam virtualmente inexistentes, a estrutura de custo da prestação dos 

serviços associada à guerra de preços ditada pela concorrência desleal, não permitem margens 

de lucro minimamente atraentes. Custos operacionais relacionados exclusivamente ao 

transporte (combustível, pneus, manutenção, depreciação do veículo, etc) podem representar 

cerca de 54% dos custos totais, considerando que o custo de disposição dos resíduos seja zero 

Desse modo, a atratividade inicial para se investir em um novo negócio de coleta e transporte 

de entulho é rapidamente substituída pela desilusão e arrependimento. Conseqüência direta 

disso pode ser a decisão de atuar na clandestinidade ou a desistência do negócio 

(SCHNEIDER, 2003). 
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A morte prematura das empresas formais e regularmente cadastradas e a convivência das 

empresas sobreviventes com agentes clandestinos de coleta e transporte de entulho de obras 

têm sido uma característica da gestão de RCC na cidade do Recife. Desde 1998, a prestação 

dos serviços de coleta e transporte de RCC é regulamentada por instrumentos legais 

competentes, apresentando, entretanto, reiteradas falhas na sua aplicação e fiscalização 

(VALENÇA, 2004). 

 

Entender o papel das empresas de coleta, remoção e transporte de entulho de obras e 

demolição no sucesso da implantação e consolidação de um sistema de gestão integrada de 

RCC torna-se, portanto, uma tarefa indispensável. A prestação dos serviços de coleta, 

remoção e transporte de RCC, em condições desfavoráveis de competição no mercado e 

negligente do ponto de vista socioambiental, pode comprometer a gestão integrada e 

sustentável dos RCC na cidade do Recife, preconizada pela Resolução CONAMA 307/2002?  

Atendidas as exigências gerais propugnadas por esta resolução, o que avançou, efetivamente, 

na gestão dos RCC na cidade do Recife? Foram estabelecidas as bases para a gestão integrada 

dos RCC, na perspectiva de se proporcionar benefícios de ordem social, econômica e 

ambiental? Especificamente para as empresas de coleta e transporte de RCC, o que mudou? 

 

1.2. Objetivos  

 

� Geral: 

 

Descrever as principais oportunidades e barreiras frente as quais as empresas de coleta, 

remoção e transporte de resíduos da construção civil podem contribuir para uma 

gestão integrada e sustentável de RCC, na cidade do Recife. 

 

� Específicos: 

 

1. Desenvolver um quadro referencial sobre a gestão integrada e sustentável dos RCC 

no atual e tendente contexto; 

2. Identificar oportunidades e barreiras para a atuação das principais empresas de 

coleta, remoção e transporte de RCC que operam na cidade de Recife; 

3.  Identificar os principais elementos da visão dos agentes sociais (stakeholders) 

sobre a gestão integrada e sustentável de RCC, na cidade de Recife; 
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4. Propor subsídios para ações com vistas a superar barreiras e explorar 

oportunidades capazes de contribuir para a consolidação do modelo de gestão 

integrada e sustentável dos RCC, na cidade do Recife 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

Esta primeira seção, introdutória à pesquisa, é seguida de mais quatro seções.  

 

A seção 2, à guisa de referência teórico-empírica e conceitual, trata de diferentes abordagens 

encontradas na literatura sobre os seguintes temas: i) a indústria da Construção Civil, sua 

relação com o meio ambiente e com os princípios e diretrizes do Desenvolvimento 

Sustentável; ii) as definições correntes para resíduos sólidos e resíduos da construção civil; iii) 

os conceitos de gestão integrada e sustentabilidade, comumente aplicados no Brasil quando se 

trata dos resíduos sólidos em geral e dos RCC em particular; e iv) o advento da Resolução 

CONAMA Nº 307/2002 como um marco, um divisor de águas, para a promoção de uma 

gestão integrada e sustentável dos RCC nos municípios brasileiros e no Distrito Federal 

 

A seção 3 aborda os procedimentos metodológicos adotados na condução da pesquisa; 

 

A seção 4 apresenta um breve relato histórico do processo de urbanização da cidade do Recife 

vis a vis a atividade de aterramento de alagados, baixios e manguezais a partir da utilização de 

restos de entulhos de obras e demolições – também conhecidos na região por metralha, 

prática esta ainda freqüente. Apresenta-se, também, um panorama da gestão de resíduos da 

construção civil na capital pernambucana, respaldado nos levantamentos de campo realizados 

pela autora, com ênfase no modelo de gestão atualmente em vigor, destacando-se os papéis 

desempenhados por atores sociais diversos, desde o Poder Público municipal e o órgão 

estadual de controle do meio ambiente, ao sindicato da indústria da construção civil e o 

Ministério Público Estadual. Além disso, é apresentada a pesquisa realizada junto às empresas 

de coleta, remoção e transporte de RCC que estão regularmente cadastradas pela Prefeitura da 

Cidade do Recife e discutem-se os resultados obtidos a partir da triangulação dos diversos 

levantamentos, entrevistas e pesquisas documentais realizados 

 

E finalmente, a seção 5 trata das conclusões emanadas do presente estudo. 
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2. GESTÃO I�TEGRADA E SUSTE�TÁVEL DE RESÍDUOS DA CO�STRUÇÃO 

CIVIL: BASES CO�CEITUAIS 

 

2.1. A indústria da construção civil, meio ambiente e sustentabilidade 

 

A construção civil é considerada o maior empregador industrial do planeta, com valor 

estimado em US$3.000 bilhões (ou três trilhões de dólares norte-americanos), o que 

representa 10% do PIB mundial e um terço do investimento de capital fixo. Em 2001, 

segundo dados da Organização Mundial do Trabalho, a indústria da construção civil 

empregava 111 milhões de pessoas (7% do emprego total e 28% do emprego industrial – setor 

secundário da economia) dos quais 75% (83,25 milhões) em países em desenvolvimento. 

Além disso, a construção civil goza de um importante efeito multiplicador, na medida em que 

a cada emprego direto gerado, dois outros postos de trabalho são gerados diretamente na 

cadeia produtiva (construbusiness) ou indiretamente, em outros setores da economia. A 

estrutura da indústria da construção civil é, predominantemente, constituída de pequenas e 

médias empresas (97%), das quais cerca de 95% são micro empresas, isto é, com até 10 

empregados (CICA, 2002). 

 

No Brasil, a indústria da construção civil é um dos pilares da economia nacional e o maior 

gerador de empregos diretos e indiretos do país (SINDUSCON-SP, 2005). De acordo com 

dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) de 2004, publicada pelo IBGE, 

havia no país, naquele ano, 109 mil empresas formais no setor, ocupando um contingente de 

1,58 milhão de pessoas, ou cerca de 2% do total de ocupados no Brasil. Essas empresas 

geraram obras e serviços no montante de R$94,05 bilhões e adicionaram R$51,04 bilhões de 

valor no país, ou seja, 3,2% do PIB nacional a preços básicos de 2004 (CASTELO, 2006).  

 

Por outro lado, a indústria da construção civil, ao longo de toda a sua cadeia produtiva, 

também se caracteriza por elevados danos ao meio ambiente à medida que utiliza, 

amplamente, matéria prima não-renovável e consome grandes quantidades de energia para a 

extração, transporte e processamento desses insumos.  

 

As edificações são responsáveis por 8% das emissões de gás  de efeito estufa ou até 
20%, se computadas as emissões indiretas associadas com uso de eletricidade e de 
sistemas de aquecimento. (STERN, 2007 – Anexo 7e.). 
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Na Europa, o ambiente construído é responsável pelo consumo de 40% da energia 
total produzida, chegando em alguns países a 50% se levados em conta toda a 
atividade da construção civil (incluindo a produção de materiais e transporte). Isso 
significa dizer que o ambiente construído é o setor que mais contribui para o 
aumento das emissões de gases de efeito estufa na região (nos Estados Unidos da 
América é o setor de transportes) (CICA, 2002, p.7). 
 
Bem ou mal, os prédios são o lugar onde os norte-americanos passam cerca de 90% 
do tempo. Consomem um terço da energia total e dois terços da energia elétrica. 
Sua construção consome um quarto de toda a madeira colhida; no mundo, 
empregam-se anualmente três bilhões de toneladas de matéria-prima na construção 
(HAWKEN, LOVINS & LOVINS, 1999, p.80). 
 
A indústria da construção civil atualmente é a maior consumidora de matérias-
primas naturais do planeta, seguida pela indústria de alimentação (TEIXEIRA & 
ALMEIDA, 2001 apud MARQUES NETO, 2005, p.10). 
 
Estima-se que a atividade de construção absorva entre 20% e 50% do total de 
recursos naturais consumidos pela sociedade (SJÖSTRÖM, 1992 apud MARQUES 
NETO, 2005, p.10). 
 

Somado a isso, a indústria da construção civil ainda apresenta perdas elevadas no uso dos 

materiais, resultando num grande volume de resíduos nas atividades de construção, 

manutenção e demolição de edificações, sendo o maior gerador de resíduos da sociedade 

(SCHENINI et al., 2004). Levantamentos realizados pelo Instituto Pólis, entidade não 

governamental que estuda o problema do lixo no Brasil, dão conta de que, enquanto a média 

de perdas de materiais na construção civil mundial é da ordem de 10%, no Brasil este índice 

oscila entre 20% e 30%; ou seja, a cada três edificações construídas, “não raro perde-se 

material que seria suficiente para construir um quarto prédio” (SCHARF, 2004, p.58). Com 

efeito, a experiência internacional tem atestado a elevada participação dos RCC no fluxo dos 

resíduos urbanos municipais, como mostra o Quadro 2.1. a seguir. E a Figura 2.1. adiante 

ilustra a inter-relação entre a indústria da construção civil e a gestão de RCC, identificando os 

pontos de origem dos impactos ambientais decorrentes dessas duas macro-atividades. 

 
Quadro 2.1. – Participação percentual (em massa) dos RCC no fluxo total dos resíduos 

urbanos municipais em diversos países 
 

País Participação (em massa) dos RCC  (%) 

Estados Unidos 26 

Austrália 20-30 

Holanda 20-29 

Alemanha 19 

Finlândia 13-15 

Brasil (*) 41-70 

 

Fonte: Adaptado de CHANDRAKANTHI et al, 2002  e de (*) PINTO, 1999 
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                                    Gestão de RCC 
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    (privado) 

Figura 2.1. – Indústria da Construção Civil, gestão de RCC e fontes geradoras de impactos ambientais 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de adaptação realizada por Schneider (SCHNEIDER, 2003, p.45) 
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O relatório elaborado pela Confederação Internacional das Associações de Construtores 

(CICA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) em 

2002, sistematizou as principais questões ambientais relacionadas com a indústria da 

construção civil e são apresentados no Quadro 2.2. (CICA, 2002): 

 

Quadro 2.2. Principais questões ambientais relacionadas com a  indústria da construção civil 
 

Questão ambiental Desafios vs. oportunidades 
 

� Extração e utilização de 
recursos naturais 

Cerca de 50% dos materiais extraídos da crosta terrestre são transformados em 
materiais e produtos para a construção civil. O consumo de energia desde a 
extração dos recursos naturais, passando por seu beneficiamento até sua 
aplicação na edificação, corresponde a 40% de todo o consumo energético no 
planeta. E ainda, quando esses materiais entram no fluxo de resíduos, podem 
representar 50% (em massa) de todo o resíduo gerado, antes de ser reciclado ou 
disposto. 

� Eficiência energética nas 
edificações 

Em países desenvolvidos, a construção, manutenção e subseqüente demolição de 
uma edificação podem responder por 40% do consumo de energia e gerar 
aproximadamente o mesmo percentual em emissões de gases de efeito estufa. 
Assim, a possibilidade de reduzir tais emissões, em edificações novas ou  
existentes, deve ser uma prioridade da indústria da construção civil 

� Resíduos da construção 
civil 

Resíduos de construção e demolição compreendem a maior parcela (em massa) 
de todos os resíduos gerados nos meios urbanos. Dispor esses resíduos em 
aterros vem se tornando cada vez mais difícil em diversas partes do mundo. 
Ênfase crescente deve ser dada a ações de minimização da geração, reutilização 
e reciclagem. 

� Conservação da água O uso das edificações implica alto consumo de água, impondo pressão crescente 
sobre os mananciais, enquanto as águas servidas e os esgotos necessitam ser 
tratados antes de retornarem à natureza. Meios de conservação da água e formas 
de tratamento mais eficazes e eficientes para os efluentes precisam ser 
desenvolvidos, levando-se em conta questões de uso do solo no planejamento 
dessas instalações. 

� Saúde nas edificações A qualidade do ambiente interno de uma edificação é um elemento essencial à 
saúde de seus ocupantes/usuários. Problemas decorrentes de umidade e mofo, 
por exemplo, podem ser evitados por meio de boas práticas construtivas. 
Considerações bio-climáticas e boa ventilação podem reduzir e até eliminar a 
necessidade de equipamentos de ar-condicionado. 

� Aspectos relacionados 
entre edificações e 
sistemas de transporte 
urbano 

Estudos têm demonstrado que cidades mais compactas e cidades bem servidas 
por sistemas de transporte público são mais eficientes do ponto de vista 
energético do que aquelas que relativamente apresentam índices de densidade 
urbana mais baixos.  Levando-se em conta que ainda há uma alta dependência 
de veículos que utilizam combustíveis fósseis, manter-se-á o imperativo de se 
construir nas cidades edificações com índices de densidade relativamente mais 
elevados e servidas por sistemas de transporte público eficientes. 

� Sustentabilidade urbana Embora a construção e operação/manutenção das edificações sejam apenas um 
dos muitos aspectos relacionados à sustentabilidade urbana, a qualidade e o uso 
eficiente das edificações, além da infra-estrutura, se revestem de fundamental 
importância. 

� Impactos sociais 
decorrentes das 
atividades da construção 
civil e do ambiente 
construído 

Essa questão diz respeito a de que maneira a construção sustentável pode 
melhorar as condições de habitabilidade e a relação entre cidadãos e o ambiente 
onde vivem, seja rural ou urbano, e o quanto pode contribuir, efetivamente, com 
vistas à coesão social, à criação de empregos e à promoção do desenvolvimento 
econômico regional. 
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Quadro 2.2. Principais questões ambientais relacionadas com a  indústria da construção civil 
(continuação) 

 
Questão ambiental Desafios vs. oportunidades 

 
� Arquitetura sustentável Há muito que se pode fazer para melhorar o desempenho geral de uma 

edificação, aplicando-se princípios e adotando-se medidas no processo de 
planejamento (projeto) que levem à arquitetura sustentável. A arquitetura 
sustentável se apóia no diálogo permanente e na cooperação íntima entre todos 
aqueles envolvidos nas etapas de projeto e de execução da obra, de modo a 
melhorar a qualidade e a sustentabilidade de cada edificação. Além disso, a 
arquitetura sustentável deve ser considerada no âmbito de uma abordagem 
holística e integrada à qualidade do ambiente construído, em particular nos 
contextos urbanos. 

 

Fonte: Construction – Industry as a partner for sustainable development. Confederation of International 
Contractor’s Associations (CICA)/United Nations Development Programme (UNEP). United Kingdom: The 
Beacon Press, 2002, p.15-16. 
 

O que se pode observar, numa primeira análise do tratamento dessas questões ambientais, é 

que é depositada confiança nas soluções ecoeficientes: de eficiência energética, de redução de 

custos e eliminação de perdas e desperdícios, de reaproveitamento de materiais, de uso eficaz 

dos espaços construídos, tendo a inovação tecnológica de um lado e a preocupação com a 

qualidade do ambiente no outro, sem abrir mão, entretanto, dos aspectos econômicos 

envolvidos. Essas estratégias sugerem que há traços de uma abordagem ao desenvolvimento 

sustentável nos moldes do pensamento ambientalista moderado, que defende o crescimento 

econômico como imprescindível para se resolver os problemas ambientais. De acordo com 

essa corrente de pensamento, e apoiada nos princípios da chamada economia ambiental, 

Foladori e Pierri (2001) dizem o seguinte: 

 
Os recursos naturais, que podiam ser considerados anteriormente como infinitos 
passaram a ser reconhecidos como escassos. Os fatores de produção – terra, 
trabalho e capital, que eram tidos como perfeitamente substituíveis entre si 
(mantendo-se, assim, a riqueza total constante) agora não são mais substituíveis 
entre si, ou pelo menos o são de modo limitado (as possibilidades de substituição 
via tecnologia são incertas). Como a natureza é escassa e produz bens e serviços, na 
realidade, se trata de uma outra forma de capital (capital natural), que, se junto ao 
capital manufaturado, ao humano e ao institucional formam o capital total. O 
interesse geral é aumentar o capital total (crescer) ou pelo menos é necessário 
mantê-lo, e isso passa por manter o capital natural não substituível. Ou seja, as 
preocupações por conservar o capital natural têm estritas razões econômicas, 
“utilitaristas”; não se trata de um conservacionismo da natureza em si. O objetivo é 
crescer, evitando ou diminuindo o máximo possível os custos econômicos que se 
supõem à escassez de recursos e à degradação ambiental que podem seguir 
aumentando, de acordo com as tendências constatadas (FOLADORI & PIERRI, 
2001, p.63-64). 

 

Melo (2002), em revisão bibliográfica sobre a abordagem ao desenvolvimento industrial 

sustentável, identifica a existência de pelo menos oito propostas (matizes), entre elas a da 
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Ecoeficiência que, ao que tudo indica, está no bojo das estratégias da indústria da construção 

civil mundial para o enfrentamento das questões ambientais e da sustentabilidade. Segundo 

aquele autor, pelo Matiz da Ecoeficiência: 

 

(...) as empresas que fazem o movimento pela qualidade já estariam provando que 
dispõem da capacidade para superar objetivos vistos tradicionalmente como pólos 
opostos (dicotomias), a saber: aumento da qualidade e redução de custos. Central 
ao pensamento daqueles que defendem o Matiz da Ecoeficiência está, portanto, o 
pressuposto de que as empresas mais competitivas e bem-sucedidas são justamente 
aquelas que são capazes de produzir bens e serviços de excelente qualidade e, ao 
mesmo tempo, reduzir o consumo de recursos e a poluição (MELO, 2002, p.63). 
 

Os pressupostos evidenciados pelos diversos autores revisados por Melo relativos ao Matiz da 

Ecoeficiência para o desenvolvimento sustentável são os seguintes (MELO, 2002, p.99): 

 

� Reconhecimento de que não pode haver crescimento econômico em longo prazo, a 

menos que ele seja sustentável em termos de meio ambiente; 

� Confirmação de que todos os produtos, serviços e processos contribuem para um 

mundo sustentável; 

� Manutenção de credibilidade junto à sociedade, necessária à sustentação das operações 

empresariais; 

� Criação de um diálogo aberto com todos os parceiros, para identificar problemas e 

oportunidades e estruturar a credibilidade; 

� Preocupação de proporcionar aos empregados um sentido para o que fazem, além do 

recebimento de salários, o que resulta no desenvolvimento das capacidades e no 

aumento da produtividade; 

� Manutenção da liberdade empresarial, através de iniciativas voluntárias, ao invés de 

coerções reguladoras pelo Estado; 

� Liderança empresarial; 

� A predominância do sistema de mercado livre; 

� Visão ganha-ganha entre os negócios e o ambiente e, assim, compreendendo que 

liderar a gestão ambiental é liderar em vantagens competitivas; 

� Adotar os princípios da Câmara de Comércio Internacional. 
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2.2. Bases conceituais sobre resíduos sólidos e resíduos da construção civil  

 

A norma técnica brasileira NBR 10.004, revisada em 2004, que trata da classificação de 

resíduos sólidos, apresenta a seguinte definição, quanto à origem, para os resíduos sólidos: 

 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, e de varrição. 
Ficam incluídos, nessa definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento 
de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 
lançamento na rede de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 
técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
(ABNT, 2004 apud SIMAS, 2007). 

 

Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, a referida norma técnica 

classifica os resíduos sólidos em três categorias (classes),: 

 

Classe I (ou perigosos) – são classificados como classe I ou perigosos os resíduos 
sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem 
apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento da 
mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio 
ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada; 
 
Classe II A (ou não inertes) – são classificados como classe II A ou resíduos não 
inertes, os resíduos sólidos ou mistura de resíduos que não se enquadram na classe I 
– perigosos ou na classe II B – inertes. Estes resíduos podem ter propriedades tais 
como: combustabilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água., com 
possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando 
nas classificações de resíduos classe I – perigosos – ou classe II B – inertes; 
 
Classe II B (ou inertes) –  são classificados como classe II B ou resíduos inertes, os 
resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa (conforme a Norma NBR 10.007 – Amostragem de resíduos - 
Procedimento) e submetidos ao teste de solubilização (Norma NBR 10.006 – 
Solubilização de resíduos – Procedimento), não tenham nenhum de seus 
constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 
conforme Anexo G – Padrões para o teste de solubilização. 
 

Via de regra, a maior fração dos RCC pode ser classificada como material inerte (classe II B), 

em particular os resíduos de rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são 

decompostos prontamente (SIMAS, 2007). Entretanto, um estudo em andamento na 

Universidade Federal de Santa Catarina, financiado pelo Programa de Tecnologia da 

Habitação (HABITARE), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e realizado com os 

objetivos de: i) avaliar a presença de contaminantes orgânicos e inorgânicos nos resíduos da 

construção civil e ii) elaborar um sistema de apoio à decisão quanto ao reaproveitamento 
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sustentável dos RCC, apontou, em análises de amostras de material processado em duas 

usinas de reciclagem de RCC no Estado de São Paulo, a presença freqüente de elementos 

como ferro, zinco, titânio, cobre, arsênio e cádmio em índices que extrapolam o máximo 

permitido na água potável, o que leva a um questionamento sobre a classificação de inerte 

para o resíduo da construção civil (HABITARE, 2006). Os resultados preliminares do referido 

estudo confirmam o que já vem sendo apontado em pesquisas internacionais. Pesquisadores 

da Universidade do Estado da Flórida, Estados Unidos, publicaram em 1998 um estudo sobre 

a caracterização do lixiviado encontrado em aterros de RCC, geralmente não 

impermeabilizados. O lixiviado é o líquido presente nos aterros, rico em elementos químicos 

diversos dissolvidos ou sólidos em suspensão, decorrente da percolação de água de chuva ou 

de águas superficiais na massa de resíduos aterrados. Na pesquisa, traços de componentes 

perigosos ou contaminantes foram identificados (arsênio, sulfatos, etc), possivelmente 

oriundos da presença de resíduos de produtos químicos, tintas, solventes e adesivos, além de 

resíduos de drywall (chapas de gesso acartonado), comprometendo a qualidade da água 

subterrânea (TOWNSEND et al., 2000). 

 
De acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/02, define-se por resíduos da construção civil  

(RCC): 

 

(...) aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras 
de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 
como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de 
entulhos de obras, caliça ou metralha (CONAMA, 2002). 

 

A tipologia dos RCC apresentada na referida Resolução, em quatro grupos distintos, já 

evidencia que os resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil não são de 

mesma natureza e portanto, não poderão ser classificados em uma única categoria, como 

inertes (CONAMA, 2002): 

 

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

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 



 
  

                                 

 39

II – Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
 
III – Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 
tais como os produtos oriundos do gesso; 
 
IV – Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outros. 

 

Esta  classificação dos RCC indica que para cada classe de resíduos deverá haver um manejo 

adequado (segregação na origem, acondicionamento, coleta, transporte e disposição final 

apropriada). 

 

O projeto de lei PL1991/2007 (BRASIL, 2007), de autoria do Poder Executivo (Ministério do 

Meio Ambiente) e em tramitação na Câmara dos Deputados desde sua apresentação em 

setembro de 2007, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A este projeto de lei foram 

apensados o PL203/1991, que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o transporte e a 

destinação dos resíduos de serviços de saúde e mais 72 outras iniciativas parlamentares sobre 

resíduos que tramitam nas diversas comissões da Câmara dos Deputados desde 1989. O 

PL1991/2007 propõe a classificação dos resíduos sólidos segundo a origem e a finalidade dos 

mesmos. Quanto à origem, os resíduos sólidos podem ser classificados em:  

 

� urbanos – aqueles gerados por residências, domicílios, estabelecimentos comerciais, 

prestadores de serviços e os oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana cuja 

composição e natureza se assemelham aos resíduos gerados nos domicílios; 

� industriais – resíduos gerados por processos produtivos e instalações industrias e 

aqueles oriundos dos seguintes serviços de saneamento básico – abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;  

� de serviços de saúde – aqueles oriundos de serviços de saúde conforme definidos em 

regulamentações técnicas pertinentes do Ministério da Saúde; 

� rurais – oriundos de atividades agropecuárias incluindo aqueles gerados por insumos 

utilizados nessas atividades – embalagens de agrotóxicos, por exemplo; e 

� especiais ou diferenciados – isto é, aqueles que, em função do seu volume, grau de 

periculosidade, de degradabilidade ou outras especificidades requeiram procedimentos 

especiais ou diferenciados para seu manejo e disposição final. 
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E quanto à finalidade, os resíduos sólidos podem ser: 

 

� resíduos sólidos reversos, ou seja, resíduos restituíveis, por meio de logística reversa, 

sendo tratados e reaproveitados em novos produtos, sob a forma de insumos, em seu 

próprio ciclo ou outro ciclo produtivo; e 

� rejeitos, isto é, aqueles resíduos que, depois de esgotadas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e acessíveis, não 

apresentem outra alternativa a não ser a disposição final ambientalmente adequada. 

 

De acordo com essa proposta de classificação de resíduos sólidos, os RCC, quanto à origem, 

se classificam como especiais ou diferenciados, em razão de seu volume e tipologia, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 307/2002 e, quanto à finalidade, grande parcela dos RCC 

pode ser classificada como resíduos sólidos reversos, dado o seu elevado grau de 

reciclabilidade. O conceito de logística reversa aplicado aos RCC é amplamente explorado 

em estudos específicos recentes (ANASTÁCIO, 2003; PUCCI, 2005). 

 

Na visão de Leite (2003), logística reversa se refere à área da logística empresarial 
que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, 
do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 
ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor 
de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 
corporativa dentre outros (LEITE, 2003 apud ANASTÁCIO, 2003, p.14). 

 

A Política de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco, instituída pela Lei Estadual 12.008, 

de 1º de junho de 2001, não conceitua o termo resíduos sólidos, nem apresenta classificação 

e/ou tipologia de resíduos (PERNAMBUCO, 2001). Já o Decreto Estadual 23.941, de 11 de 

janeiro de 2002, que regulamenta a referida política estadual de resíduos sólidos, apresenta, 

em seu artigo 2º, a seguinte definição para resíduos sólidos (PERNAMBUCO, 2002): 

Art. 2o Resíduos sólidos são os restos das atividades humanas considerados 
indesejáveis, descartáveis e sem mais utilidade por seus geradores, definidos como 
sólidos, semi-sólidos, particulados, lodos e os líquidos não passíveis de tratamento 
convencional, provenientes de: 

I - atividades domiciliares, comerciais e de prestação de serviços, industriais, 
agrícolas, de serviços de saúde, de vias e logradouros públicos e de extração de 
minerais desenvolvida no espaço urbano e rural; 

II - sistemas de tratamento de águas e efluentes líquidos, cuja operação gere 
resíduos semilíquidos ou pastosos, enquadráveis como resíduos sólidos, a critério 
da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH (atual Agência Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – nota da autora). 
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Ainda no âmbito do referido decreto estadual, os resíduos oriundos da atividade da construção 

civil são classificados, quanto à origem, como industriais (PERNAMBUCO, 2002: art. 3º, 

inciso I, alínea b). Quanto à natureza, os resíduos sólidos serão classificados conforme a NBR 

10.004, da ABNT, que foi revisada e ampliada em 2004. 

 

A Lei Municipal 17.072, de 03 de janeiro de 2005, que estabelece as diretrizes e critérios para 

o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil na cidade do 

Recife, define RCC por “resíduos provenientes das atividades de construções, reformas, 

reparos, demolições, escavações, terraplenagem e atividades correlatas”, uma versão resumida 

daquela definição constante da Resolução CONAMA 307/2002 (RECIFE, 2005). As ações 

propostas pela Municipalidade para o gerenciamento dos RCC deverão considerar a 

classificação desses resíduos em quatro classes distintas, conforme rege a Resolução 

CONAMA 307/2002. 

 

2.3. Bases sobre gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos 

 

Segundo Nunesmaia (2002), respaldada em Bertolini (1998), “o emprego da expressão gestão 

integrada tornou-se mundial, mas seu conteúdo continua ambíguo. Constata-se que a 

globalização do conceito gestão integrada de resíduos é adotada segundo as conveniências do 

seu utilizador, com resultados bem diferentes, às vezes até opostos” (NUNESMAIA, 2002, 

p.121-122): 

 

No âmbito europeu a gestão integrada significa, no espírito do Tratado de Roma, 
livre circulação na Europa, o que conduz a uma posição favorável à abertura de 
serviços públicos e à concorrência; 
(...) 
Uma gestão municipal integrada pode interessar-se por todas as categorias de 
resíduos, incluindo aqueles provenientes de serviços de saúde e os da demolição e 
construção civil, dentre outros. No tocante ao tratamento de resíduos, a 
preocupação de uma gestão integrada leva a conceber várias linhas tecnológicas de 
valorização (compostagem, recuperação de energia para aquecimento urbano...),e 
de eliminação (tratamento final); 
(... ) 
Uma gestão integrada pode ser ainda interpretada pelo fortalecimento de 
cooperações intermunicipais; 
(... ) 
A gestão integrada refere-se também ao financiamento dos serviços; 
(... ) 
Gestão integrada poderá ainda significar uma forte participação da população na 
definição de prioridades no modelo de gestão – tomada de decisões democráticas, 
articulada com as escolhas tecnológicas, além do seu papel importante no controle e 
acompanhamento; 
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(...) Uma gestão integrada induz também ao conceito de responsabilidade ampliada 
para os produtos e as embalagens que são colocadas no mercado.  
(...) 
Em diversos níveis, gestão integrada pode significar ainda a integração de resíduos 
quanto às preocupações relativas à atividade econômica, ao emprego, à autonomia e 
ao desenvolvimento sustentável.  
 

O conceito de gestão integrada (às vezes, gerenciamento integrado) de resíduos sólidos se 

disseminou no Brasil inicialmente a partir da experiência da agência de proteção ambiental 

norte-americana, a US-EPA. Tal conceito se apóia fortemente nos componentes técnico, 

tecnológico, econômico e legal, consubstanciados no binômio: eficácia + eficiência: 

 

Gestão integrada de resíduos sólidos pode ser definida como a seleção e aplicação 
de técnicas, tecnologias e programas de gestão adequados com vistas a se alcançar 
objetivos e metas específicos com relação ao manejo dos resíduos sólidos, além de 
envolver o cumprimento da legislação em vigor, em seus diversos níveis 
(TCHOBANOGLOUS et al., 1993, p.15). 

 

Associada a esse conceito está a idéia de hierarquia da gestão integrada dos resíduos sólidos, 

ou seja, o arranjo em ordem de prioridade das diversas ações e programas a serem 

implementados em uma determinada comunidade. No início da década de 90, a hierarquia 

adotada pela US-EPA era a seguinte: 

 

1. Redução da geração dos resíduos na fonte; 

2. Reciclagem; 

3. Combustão de resíduos ou incineração; e 

4. Disposição final em aterro sanitário. 

 

O conceito de gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos, desenvolvido pela ONG 

holandesa WASTE, no âmbito do Urban Waste Expertise Programme, financiado pela 

Agência de Cooperação Internacional dos Países Baixos, vem sendo paulatinamente 

incorporado às políticas públicas para o setor no Brasil, ao menos no discurso, como se verá 

adiante (IBAM, 2003). Tal conceito, apresentado pela primeira vez em 1994 em um workshop 

internacional em Ittingen, Suíça, foi construído a partir da experiência de campo e de 

projetos-piloto conduzidos pelos especialistas da WASTE em países da Ásia, África e 

América Latina, ao longo de seis anos. Embora o conceito tenha sido desenvolvido para o 

universo dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar/comercial) seus princípios e dimensões de 

análise se aplicam, sem restrições, a uma gestão integrada e sustentável de RCC. Segundo a 
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pesquisa dos especialistas da WASTE (VAN DE KLUNDERT & ANSCHUTZ, 1999), um 

sistema de gestão de resíduos é sustentável quando: 

 

� É apropriado às condições locais no qual opera, nas perspectivas técnicas, sociais, 

econômicas, financeiras, institucionais e ambientais, e 

� É capaz de se manter ao longo do tempo sem esgotar os recursos de que necessita. 

 

De maneira análoga, um sistema de gestão de resíduos é integrado quando: 

 

� Utiliza um conjunto de opções articuladas de coleta e tratamento, em diferentes 

escalas (no ponto de geração de resíduos, na vizinhança/bairro, na cidade); 

� Envolve todos os agentes (stakeholders), governamentais e não-governamentais, 

formais e informais, orientados ou não ao lucro; 

� Leva em consideração as articulações entre o sistema de gerenciamento de resíduos e 

os demais sistemas urbanos (drenagem, recursos hídricos, saúde ambiental, etc). 

 

De acordo com Demajorovic, Besen e Rathsam (2006), o início dos anos 1990 aponta para a 

necessidade de mudança de paradigma no trato da questão dos resíduos sólidos no Brasil. O 

crescimento contínuo da geração de resíduos sólidos implicava na adoção de novas 

abordagens e estratégias de modo a incorporar os princípios da Agenda 21 (3Rs: redução, 

reutilização e reciclagem)  e o envolvimento dos diferentes atores na solução dos problemas, 

em especial quanto à responsabilidade compartilhada de toda a cadeia produtiva com os 

resíduos pós-consumo. Face à complexidade da empreitada, especialistas e entidades da 

sociedade civil organizada – Fórum Lixo e Cidadania; Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem (CEMPRE), entre outras, defendiam a adoção de um modelo de gestão integrada 

e compartilhada de gerenciamento dos resíduos sólidos. O objetivo era romper com “a visão 

predominante em boa parte dos profissionais do campo dos resíduos sólidos que privilegiam 

uma abordagem estritamente técnica em detrimento de uma abordagem socioambiental”, isto 

é, do ponto de vista da engenharia da limpeza urbana apenas, onde “as soluções planejadas e 

implementadas resumem-se a escolhas sobre o aumento da frota de caminhões, a ampliação 

do número de funcionários e a melhoria dos sistemas de destinação final” (DEMAJOROVIC 

et al., 2006, p.394). 
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Ainda segundo esses autores, a gestão integrada e compartilhada depende de uma visão 

muito mais ampla da problemática dos resíduos sólidos onde variáveis de ordem tecnológica, 

econômica, cultural e social se configuram como essenciais à formulação e implementação de 

estratégias. Na perspectiva desse novo paradigma, pelo menos três fatores são preponderantes 

para que o novo discurso se traduza em ações concretas na esfera municipal: i) a abertura de 

novos canais democráticos no processo de tomada de decisão – em particular com a vitória de 

partidos progressistas nas eleições municipais de 1988; ii) maior visibilidade da questão 

ambiental e da reciclagem no início da década de 1990 – face à repercussão da ECO’92 e da 

publicação da Agenda 21 Global; e iii) o reconhecimento dos catadores como um dos 

elementos centrais de um programa de gestão compartilhada – nessa época, surgem as 

primeiras iniciativas de criação de cooperativas e associações de catadores e assim os 

primeiros programas de gestão compartilhada em Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, 

por exemplo (DEMAJOROVIC et al., 2006, p.395).  

 

Em 2001, a então Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República, em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 

publica o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, no âmbito do Programa 

de Treinamento e Capacitação em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos oferecido, à época, a 

técnicos, gestores e tomadores de decisão municipais, membros de câmaras de vereadores e 

de conselhos municipais, ONGs, universidades e empresas prestadoras de serviços. No 

referido Manual, a definição de gerenciamento integrado de resíduos sólidos é assim 

apresentada: 

 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos é, em síntese, o envolvimento de 
diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de 
realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo 
elevando assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da cidade, 
levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os 
tipos de resíduos – para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final 
técnica e ambientalmente corretas – as características sociais, culturais e 
econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e 
urbanísticas locais (MONTEIRO et al., 2001, p.8). 

 

O Manual ressalta, ainda, a necessidade de se institucionalizar o sistema de limpeza urbana da 

cidade segundo um modelo de gestão que possa permitir e facilitar a participação da 

população – para que ela se conscientize de seu papel como agente consumir/gerador de lixo e 

de agente remunerador dos serviços por meio do pagamento de taxas e impostos – e que seja 

capaz de atender aos seguintes objetivos que, apesar de guardarem estreita relação com os três 
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pilares da sustentabilidade, não explicitam o desenvolvimento sustentável como premissa a 

ser adotada: 

 

� promover a sustentabilidade econômica das operações; 

� preservar o meio ambiente; 

� preservar a qualidade de vida da população; 

� contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. 

 

Avançando um pouco mais nessa linha, o projeto “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na 

Amazônia”, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Agência de 

Cooperação Internacional dos Países Baixos e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e com o apoio técnico do IBAM, adotou o seguinte conceito: 

 

Gestão integrada de resíduos sólidos é a maneira de conceber, implantar e 
administrar sistemas de limpeza pública considerando uma ampla participação dos 
setores da sociedade com a perspectiva do desenvolvimento sustentável. A 
sustentabilidade do desenvolvimento é vista de forma abrangente, envolvendo as 
dimensões ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e institucionais. Isso 
significa articular políticas e programas de vários setores da administração e vários 
níveis de governo, envolver o legislativo e a comunidade local, buscar garantir os 
recursos e a continuidade das ações, identificar tecnologias e soluções adequadas à 
realidade local” (IBAM, 2003). 

 

Tal conceito apresenta, explicitamente, a idéia do desenvolvimento sustentável como um 

objetivo a ser alcançado. Além disso, considera a participação da sociedade organizada desde 

a fase de planejamento (concepção) até a implantação e administração dos sistemas de 

limpeza pública. Segundo Ferreira (2003), a importância da participação de diversos atores 

sociais no processo de formulação de políticas ambientais para a tentativa de se buscar 

soluções é amplamente demonstrada na literatura acerca do debate em torno da questão do 

Estado e da problemática ambiental. Para a autora, “as gestões municipais que iniciaram suas 

atividades após a promulgação da Constituição de 1988 deveriam facilitar a atuação desses 

diferentes atores, dado que uma das premissas fundamentais da Constituição é a 

institucionalização do processo participativo” (FERREIRA, 2003. p.18). 

 

Nesse contexto de institucionalização do processo participativo, a policy network (rede de 

políticas públicas) se apresenta como “uma abordagem teórica que pode servir de referência 

para a interpretação e análise das relações de troca institucionalizadas entre o Estado e 

organizações da sociedade civil, o papel desempenhado pelos atores públicos e privados e as 
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relações formais, bem como as informais entre eles” (BÖZEL, 1998, apud SILVA, 2005, 

p.22). Policy network é uma categoria da policy analysis (análise de políticas), considerada, 

na verdade, uma abordagem empírica, voltada para as questões da prática política. Em outras 

palavras, a policy analysis se preocupa com a dimensão material da política, ou seja, aquela 

que se refere “aos conteúdos concretos, à configuração dos programas políticos, aos 

problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas” (FREY, 2000, p.215-217). 

Ainda segundo Frey (2000), as policy networks ganham importância nos processos decisórios 

dos sistemas político-administrativos nas democracias modernas; tais redes de atores, “que se 

formam em torno de políticas específicas, podem ser consideradas como tipos antagôncios ao 

tipo institucional da hierarquia”. As policy networks se caracterizam por serem dotadas de 

uma estrutura horizontal de competências (oposta à hierarquia verticalizada das organizações 

formais), densidade comunicativa elevada e um controle mútuo intenso (FREY, 2000, p.221). 

Tal abordagem pode se revelar basilar para o êxito de uma política de gestão integrada e 

sustentável de RCC. 

 

O Projeto de Lei PL1991/2007 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) conceitua 

“gerenciamento integrado”, “gestão integrada” e “manejo” de resíduos sólidos em seu Art. 7º, 

incisos IX, X e XV, respectivamente, da seguinte maneira (BRASIL, 2007): 

 

(...) IX – gerenciamento integrado de resíduos sólidos: atividades de 
desenvolvimento, implantação e operação das ações definidas no Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, a fiscalização e o controle dos serviços de manejo 
de resíduos sólidos; 
 
X – gestão integrada de resíduos sólidos: ações voltadas à busca de soluções para 
os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômicas, 
ambientais, culturais e sociais, com a ampla participação da sociedade, tendo por 
premissa o desenvolvimento sustentável; 
 
(...) XV – manejo de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, com vistas à operacionalização da coleta, transbordo, o transporte, o 
tratamento dos resíduos sólidos e  a disposição final ambientalmente adequada de 
rejeitos.  

 

Da forma como estão sendo propostos, parece claro que o termo gestão integrada está 

associado às definições da política de gestão dos resíduos sólidos em um determinado 

município levando-se em consideração todas as suas dimensões (social, cultural, ambiental, 

tecnológica, econômica, etc) e que tais definições consubstanciarão o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. Corresponde, em última análise, à etapa de concepção, 

negociação e desenho do Plano. Já a expressão gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
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compreende o desdobramento do Plano em programas, projetos, atividades e ações com vistas 

à implementação e operação do sistema de limpeza urbana, incluindo a fiscalização e o 

controle; corresponde à etapa de detalhamento da estratégia de implementação do Plano. E 

finalmente, o conceito de manejo de resíduos sólidos se restringe aos aspectos operacionais do 

sistema de limpeza urbana; corresponde à execução operacional dos serviços. 

 

Importante salientar que no âmbito do referido Projeto de Lei, a gestão integrada de resíduos 

sólidos é tratada como uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos proposta 

(art. 2º inciso VII), e que deverá ser instrumentalizada com a elaboração e implementação, 

pelos Municípios e pelo Distrito Federal, de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

Entre pesquisadores, especialistas e legisladores da matéria freqüentemente esses três 

conceitos se apresentam como intercambiáveis. Para muitos, os termos “gestão”, 

“gerenciamento” e “manejo” de resíduos sólidos são sinônimos. Quando, a esses termos, se 

agrega a palavra “integrado ou integrada”, não há consenso e dois entendimentos principais e 

distintos podem ser notados: i) relativo às etapas de operação dos resíduos sólidos – do 

acondicionamento à destinação final, e ii) relativo à mobilização, articulação, envolvimento e 

participação dos diversos atores e partes interessadas (stakeholders). Estas duas conotações 

foram observadas nas entrevistas realizadas no âmbito desta pesquisa com os diversos atores 

sociais envolvidos com a gestão dos RCC na cidade do Recife e serão tratadas no capítulo 4 

mais adiante. 

 

2.4. Bases para a gestão integrada e  sustentável dos resíduos da construção civil, 

segundo a Resolução CO�AMA �º 307/2002 

 

A Resolução CONAMA 307/2002, de 05 de julho de 2002 e em vigor desde 02 de janeiro de 

2003, constitui o primeiro instrumento de abrangência nacional voltado exclusivamente à 

regulamentação da gestão dos RCC, de competência dos Municípios e do Distrito Federal. 

Sua gênese se deve à constatação: i) do expressivo volume desse tipo de resíduo nas cidades 

brasileiras (em média, da ordem de 60% ou mais da massa total dos resíduos sólidos urbanos); 

ii) dos impactos ambientais decorrentes das deposições irregulares em bota-foras localizados 

em terrenos baldios, margens de estradas e de córregos; iii) dos danos causados aos sistemas 

de drenagem; iv) da contribuição para a proliferação de vetores; e v) da não responsabilização 

dos agentes geradores e transportadores desses resíduos (CONAMA, 2002). 
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Assim, a Resolução CONAMA 307/2002, em seu artigo 1º, “estabelece as diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 

necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais” (CONAMA, 2002). 

 

Preconiza-se, na referida Resolução, uma gestão de resíduos da construção civil que seja 

integrada e que deva proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental. Em 

seu artigo 2º, que trata das definições, não se faz referência explícita ao conceito de gestão 

integrada ou aos três pilares clássicos da sustentabilidade (triple-bottom line, conforme 

ELKINGTON, 2000). Define-se, entretanto, o termo “gerenciamento de resíduos”, entendido 

como:  

 

O sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 
desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas 
previstas em programas e planos. (CONAMA, 2002 – Art. 2º, inciso V) 

 

Essa definição remete ao principal  instrumento de implementação da gestão de RCC, o Plano 

Integrado de Gerenciamento de RCC (PIGRCC), de responsabilidade dos Municípios e do 

Distrito Federal. Ainda de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 tal Plano 

incorporará, necessariamente, o Programa Municipal de Gerenciamento de RCC (PMGRCC), 

que “deverá estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 

responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do 

sistema de limpeza urbana local” e os Projetos de Gerenciamento de RCC (PGRCC), que 

serão elaborados e implementados pelos grandes geradores. 

 

Nesse sentido, e à luz do novo marco regulatório estabelecido pela Resolução CONAMA 

307/2002,  Pinto e González (2005) apresentaram as diretrizes gerais para uma nova forma de 

gestão (em oposição à ação corretiva) que devem nortear o Plano Integrado de 

Gerenciamento de RCC. São elas: 

 

� Facilitar a ação correta dos agentes: implica criar os instrumentos 
institucionais, jurídicos e físicos para que possam, cada um de acordo com suas 
características e condições sociais e econômicas, exercer suas 
responsabilidades dando aos resíduos que geram a destinação adequada; 

 
� Disciplinar a ação dos agentes: significa estabelecer regras claras e factíveis 

que definam as responsabilidades e os fluxos de todos eles e dos materiais 
envolvidos, elaboradas a partir de processos de discussão com os interessados e 
que, considerando a diversidade de condições, garantam que os custos 
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decorrentes de cada elo da cadeia operativa sejam atribuídos de forma 
transparente; 

 
� Incentivar a adoção de novos procedimentos: implica adotar medidas que 

tornem ambiental, econômica e socialmente vantajosa a migração para as 
novas formas de gestão e de destinação por parte do conjunto dos agentes. São 
resultados concretos desses incentivos a minimização da geração de resíduos e 
a reutilização e reciclagem dos materiais. 

 
 

No âmbito do PIGRCC, aqueles autores apontam como imprescindível a constituição de um 

Núcleo Permanente de Gestão, preservador da unicidade das múltiplas e inétidas ações 

necessárias à implementação e consolidação do novo Sistema de Gestão de RCC e Resíduos 

Volumosos. Para esses autores, “novos procedimentos de gestão, para uma nova política 

pública, não podem ser construídos sem a designação de responsabilidades e atribuições 

específicas explícitas aos profissionais responsáveis” (PINTO & GONZÁLEZ, 2005, p.60).  

 

O Núcleo Permanente de Gestão dos RCC e Resíduos Volumosos deve estar 
incorporado ao órgão municipal responsável pela gestão de resíduos urbanos e ser 
formado por um coordenador e uma equipe de apoio proporcional ao porte do 
município. É imprescindível, no entanto, que seja estruturada uma instância de 
discussão e decisão, com reuniões gerais rotineiras, para permitir a unificação das 
ações entre os órgãos dedicados a temas diferenciados e importantes na nova gestão 
de resíduos, tais como meio ambiente, limpeza urbana, serviços urbanos, obras, 
desenvovlimento econômico, assistência social e outros. Sempre que possível, deve 
ser viabilizada a presença do Núcleo de Gestão em conselhos municipais (Conselho 
de Saneamento e Limpeza Urbana, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, 
Conselho de Saúde e outros) que permitam a interação com representantes formais 
dos agentes geradores, coletores e receptores dos resíduos (PINTO & GONZÁLEZ, 
2005, p.60-61). 

 

Ainda que o termo desenvolvimento sustentável não tenha sido mencionado explicitamente, a 

Resolução CONAMA 307/2002, em suas considerações iniciais, se alinha com as diretrizes 

da Política Urbana, regulamentada por meio da Lei Federal Nº 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade. Entre tais diretrizes podem ser destacadas (OLIVEIRA, 2001, p.46-47): 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
 
II – gestão democrática por meio de participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
(...) 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos, 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
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VI – ordenação e controle do uso do solo, de modo a evitar; 
(...) f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
         g) a poluição e a degradação ambiental; 
(...) 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambientai, social e 
econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
(...) 
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais; 
(...) 
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o 
interesse social.  

 

Há um outro aspecto precisa ser levado em consideração. Um modelo de gestão integrada e 

sustentável de resíduos da construção civil passa, necessariamente, pela sustentabilidade dos 

seus atores, sejam públicos ou privados. A questão de maior pressão atualmente, tanto do 

posto de vista legal quanto da opinião pública de um modo geral, diz respeito à deposição 

irregular de entulho no meio urbano e seus impactos na saúde pública e no meio ambiente. 

Outro tema de destaque trata das deseconomias resultantes da gestão inadequada dos RCC, 

seja pelos elevados custos das operações de remoção de pontos críticos, seja pelos 

desperdícios que ainda se verifica na indústria da construção civil, apesar dos avanços dos 

últimos anos (VALENÇA et al., 2006b).  

 

Para Elkington (2000), a pauta da sustentabilidade empresarial em particular, que há tempos é 

tratada como uma tentativa de harmonizar o pilar econômico tradicional (economia 

neoclássica) com o emergente pensamento sobre o pilar ambiental, está se revelando muito 

mais complicada do que imaginavam alguns executivos no início. O enfoque baseado nos três 

pilares – a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social, remete a uma 

revolução cultural global, onde dimensões como mercados, valores, transparência, tecnologia, 

parcerias, tempo e governança corporativa assumem novos contornos para um futuro 

sustentável. Para o autor, “recusar o desafio imposto pelos três pilares é correr risco de 

extinção” e esse tema diz respeito não só às grandes corporações que, afinal, serão forçadas a 

repassar a pressão, oriunda de uma profunda reformulação das expectativas da sociedade, à 

sua cadeia de fornecimento (grandes e pequenos fornecedores e empreiteiros). O autor 

complementa enfatizando ser necessário o reconhecimento de que os negócios – que servem 

tanto o mercado local quanto o global – “precisam de mercados estáveis e devem possuir as 
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habilidades tecnológicas, financeiras e de gerenciamento necessárias para superar a transição 

da sustentabilidade” (ELKINGTON, 2000, p.1-2 e p.20). 

 

O que se apreende, a partir da Resolução CONAMA 307/2002, é que as bases para uma 

gestão integrada e sustentável dos RCC estão minimamente colocadas, e a co-

responsabilidade dos agentes envolvidos, estabelecida, para todo o território nacional. Numa 

ação articulada entre o Governo Federal e a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) em 2004, foi aprovado um conjunto de normas técnicas específicas destinadas a 

disciplinar as atividades de transbordo e triagem; destinação final em aterro de inertes; 

reciclagem de RCC e utilização de agregados reciclados na construção civil. No ano seguinte, 

em 2005, manuais de orientação aos municípios para concepção, implementação e 

acompanhamento de seus Planos Integrados de Gerenciamento de RCC (incluindo minutas de 

projeto de lei e decreto de regulamentação da nova forma de gestão) foram elaborados e 

disponibilizados no website da CAIXA e uma linha de financiamento exclusiva para  

investimentos públicos e privados voltados para a gestão dos RCC foi criada, utilizando 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

A prática integrada de sustentabilidade empresarial na gestão dos RCC, entretanto, ainda não 

é tratada de forma clara e inequívoca. Antes, será necessário investigar as respostas dadas, até 

o presente momento, aos desafios impostos e entender as limitações e potencialidades de cada 

agente no âmbito do sistema de gestão de RCC. Dentre esses agentes, as empresas de coleta e 

transporte de entulho de obras provavelmente são aqueles que lidam com maiores 

dificuldades, dada a natureza da sua indústria – altamente fragmentada e competitiva, com 

baixo nível tecnológico e de organização; baixas barreiras de entrada; ameaça constante pela 

entrada de novos concorrentes; margens de lucro muito pequenas – além de condições 

desfavoráveis – concorrência desleal – que ainda pairam sobre o ambiente competitivo em 

que atuam (VALENÇA et al., 2006b.). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1. �atureza do estudo  

 

A natureza do presente estudo sugere que estamos diante de uma investigação do tipo 

qualitativo. A pesquisa qualitativa é uma abordagem na qual se enfatiza a análise de relatos 

subjetivos e contextualizados em situações nas quais o pesquisador busca um envolvimento 

direto, junto aos seus agentes, de modo a apreender o fluxo cotidiano dos fatos. Esse tipo de 

abordagem gera dados qualitativos, com um mínimo de estrutura. A pesquisa qualitativa se 

opõe, portanto, aos métodos positivistas que são altamente estruturados, baseados no processo 

de  formulação e teste de hipóteses – abordagem dedutiva, e que utilizam instrumentos-padrão 

e controles gerando, normalmente, dados de cunho eminentemente quantitativo (GILL & 

JOHNSON, 1997). De fato, e de acordo com a definição proposta por Creswell (1998): 

 

Uma pesquisa qualitativa é um processo de investigação baseado numa tradição 
metodológica particular que explora um problema social ou humano. O pesquisador 
constrói uma visão complexa e holística, analisa palavras e contextos, retrata as 
percepções detalhadas dos agentes envolvidos no objeto de estudo e conduz a 
pesquisa no ambiente natural (...). Numa pesquisa qualitativa, o pesquisador  se 
apóia nas percepções dos participantes e discute suas visões em um contexto no 
qual são desenvolvidas, indutivamente, as idéias do estudo. (CRESWELL, 1998, 
p.254-255) 

 

Fundamentalmente, a presente pesquisa pode ser enquadrada como exploratória na medida 

em que, até então, poucas investigações têm sido conduzidas sobre o objeto de estudo, qual 

seja, a atuação das empresas de coleta, remoção e transporte de entulho de obras e demolição, 

no âmbito de um modelo de gestão integrada e sustentável de RCC. Citando Gil (2006): 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e tornar-se 
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (...) De todos os 
tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. 
Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 
padronizadas e estudos de caso (GIL, 2006, p.43).  

 

Por outro lado, trata-se também de uma pesquisa descritiva na medida em que se apresenta o 

estado da arte da gestão dos RCC na cidade do Recife, como suporte à compreensão do 

ambiente de estudo.  
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O desenho de uma pesquisa qualitativa goza de certa flexibilidade com relação aos métodos 

de coleta de dados a serem empregados. Muito freqüentemente, no decorrer da pesquisa, em 

particular na etapa de campo, ocorrem alterações ou ajustes nos métodos inicialmente 

escolhidos na etapa de projeto da pesquisa. Isso é até desejável, permitindo melhor adequação 

ao fenômeno ou ao objeto estudado. Tal flexibilidade é inerente à natureza aberta da 

investigação qualitativa e das suas considerações de ordem prática. Sendo aberta e 

pragmática, a pesquisa requer alta tolerância às ambigüidades e incertezas e ainda um 

considerável grau de confiança no valor – qualitativo que a análise indutiva poderá apresentar 

(PATTON, 1990). 

 

Do ponto de vista das bases lógicas da presente investigação pode-se afirmar que o método 

dialético é aquele que melhor se adequa aos objetivos a serem atingidos ao final da análise. 

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 
considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, 
culturais etc. por outro lado, como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, 
opõe-se naturalmente a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se 
torne norma. Assim, as pesquisas fundamentadas no método dialético distinguem-
se bastante das pesquisas desenvolvidas segundo a ótica positivista, que enfatiza os 
procedimentos quantitativos (GIL, 2006, p.32). 

 

Por outro lado, nuances do método fenomenológico também estão presentes na condução da 

pesquisa, em particular na análise dos resultados obtidos e na interpretação dos achados.  A 

gestão dos RCC na cidade do Recife envolve diversos atores sociais, entre eles os coletores de 

resíduos da construção civil; para cada ator social (stakeholder) a “realidade é o 

compreendido, o interpretado, o comunicado; é entendida como o que emerge da 

intencionalidade da consciência voltada para o fenômeno” (GIL, 2006, p.33). A lógica do 

método fenomenológico orientou, em grande medida, a escolha de meios técnicos de 

investigação capazes de apreender as distintas interpretações da realidade, conforme a visão 

de cada agente social. 
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3.2. Procedimentos metodológicos e instrumentos de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram cumpridas as seguintes etapas: 

 

� Elaboração de projeto de pesquisa – o projeto de pesquisa foi elaborado como parte 

dos requisitos da disciplina obrigatória Metodologia e Técnicas de Pesquisa, oferecida 

pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, no primeiro 

semestre de 2006. No semestre seguinte, o projeto de pesquisa foi apresentado e 

discutido (a título de pré-qualificação), atividade integrante da disciplina Seminários 

de Integração. O escopo do projeto de pesquisa incluiu: o tema da investigação; 

justificativa e fundamentação da proposta de estudo; formulação do problema; 

objetivos gerais e específicos; indicação preliminar de revisão da literatura; passos 

metodológicos; e cronograma estimativo de execução. 

 

� Revisão da literatura – esta etapa se desenvolveu em torno de construtos-chave 

selecionados, à guisa de referencial teórico-empírico e conceitual para a condução da 

pesquisa. Assim, buscou-se referência na literatura aos seguintes construtos-chave: i) 

Indústria da Construção Civil, meio ambiente e sustentabilidade; ii) bases conceituais 

sobre resíduos sólidos e resíduos da construção civil; iii) bases conceituais sobre 

gestão integrada de resíduos sólidos. A revisão da literatura se apoiou em extensiva 

pesquisa bibliográfica, subdividida em três categorias distintas: 

 

a) Dissertações e teses desenvolvidas no Brasil a partir de junho de 2002, data da 

publicação da Resolução CONAMA 307/2002, disponíveis em meio eletrônico 

(Internet). Além desses critérios de ordem temporal e de acessibilidade, essas 

pesquisas acadêmicas deveriam abordar aspectos da gestão integrada e sustentável 

dos RCC, em especial com relação à articulação e envolvimento dos atores sociais, 

entre eles as empresas de coleta, remoção e transporte de entulho de obras e 

demolições, à luz dos preceitos da Resolução CONAMA 307/2002. Foram 

realizadas consultas ao Banco de Dissertações e Teses da CAPES e, 

complementarmente, utilizadas outras ferramentas de busca da Internet. Pesquisas 

cujas áreas de concentração focavam aspectos relativos à geração de RCC, 

incluindo metodologias de minimização da sua geração, ou ao manejo 

ambientalmente adequado dos resíduos, notadamente a reciclagem e a reutilização 
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no canteiro de obras e às tecnologias de utilização de agregados reciclados na 

construção civil foram descartadas durante a realização da revisão da literatura, 

exceto quando tais estudos aportavam elementos teórico-empíricos além de 

reflexões e outras contribuições significativas, de interesse da presente 

investigação, particularmente se adotavam o mesmo recorte temporal e geográfico.  

 

b) Outras fontes (artigos científicos e/o acadêmicos; capítulos de livros; relatórios 

técnicos; manuais; arcabouço legal; e dissertações/teses anteriores à publicação da 

Resolução CONAMA 307/2002 – mas que constituem referência nos meios 

técnicos e acadêmicos no trato das questões relativas à gestão do RCC no Brasil e 

em Recife).  

 

� Pesquisa de campo – esta etapa da pesquisa consistiu, fundamentalmente, da 

realização das seguintes atividades: 

 

a) Pesquisas documentais realizadas junto à: Diretoria de Limpeza Urbana (DLU) da 

Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB) vinculada à Prefeitura da 

Cidade do Recife; ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e ao Sindicato da 

Indústria da Construção Civil de Pernambuco (SINDUSCON-PE), todos atores 

sociais no âmbito da gestão dos RCC na cidade do Recife. Foram identificados e 

examinados relatórios técnico-gerenciais e informações diversas disponibilizadas 

em planilhas eletrônicas pela EMLURB/DLU; os diversos volumes, 

compreendendo cerca de 1.000 páginas, integrantes de dois procedimentos abertos 

pelas Promotorias de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico-

Cultural da Capital do MPPE em 2000 (Procedimento de Investigação Preliminar 

122000PIP015-1) e em 2005 (Procedimento Administrativo: 132005PA338-1) 

para investigar denúncias relativas à deposição irregular de RCC na cidade do 

Recife e apurar as responsabilidades; e as atas de reunião realizadas no período 

entre 2003 e 2005, na sede do SINDUSCON-PE, e que mobilizou os diversos 

atores sociais envolvidos com a problemática da gestão dos RCC na cidade do 

Recife.  

 

b) Entrevistas semi-estruturadas com representantes da EMLURB/DLU; da Agência 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH); do MPPE e do 
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SINDUSCON-PE, previamente identificados e contatados pessoalmente (cargos 

de alta gerência, direção ou, no caso do MPPE, Promotores de Justiça). Buscou-se 

a visão institucional dessas organizações a respeito do atual modelo de gestão dos 

RCC na cidade do Recife. O tratamento dado às informações coletadas por meio 

das entrevistas não permite a identificação pessoal dos respondentes. Os roteiros 

dessas entrevistas são apresentados no Anexo I; 

 

c) Entrevistas semi-estruturadas, por telefone, com empresários do segmento de 

coleta, remoção e transporte de RCC, cadastrados junto à EMLURB. Do universo 

de 18 empresas cadastradas (data de referência: 31 de dezembro de 2007), 16 

foram entrevistadas (88,8%). Entretanto, dessas 16 empresas, apenas 13 estão 

efetivamente atuando no mercado de coleta, remoção e transporte de RCC: duas 

empresas cadastradas são prestadoras de serviço à EMLURB (limpeza de canais, 

remoção de pontos críticos de lixo, entulhos, etc) e uma declarou que saiu do 

mercado há quase um ano, embora ainda conste do cadastro. O tratamento dado às 

informações coletadas por meio das entrevistas não permite a identificação pessoal 

dos respondentes. O roteiro adotado nas entrevistas é apresentado no Anexo II; 

 

d) Consulta às empresas construtoras com sede da Região Metropolitana do Recife e 

associadas ao SINDUSCON-PE, por meio da aplicação de questionário enviado 

por correio eletrônico (e-mail). As empresas construtoras (grandes geradores) são 

os principais clientes das empresas de coleta, remoção e transporte de RCC. Com 

apoio do SINDUSCON-PE, que forneceu a sua mala direta contendo os endereços 

eletrônicos dos seus associados, foram enviados questionários a 140 empresas. O 

retorno foi baixíssimo (5,7%); apenas 8 empresas responderam ao questionário. 

Isso já era esperado, conforme alertado pelo próprio SINDUSCON-PE. 

Evidentemente, do ponto de vista estatístico, não se obteve uma amostra confiável. 

Entretanto, do ponto de vista da análise de conteúdo, as respostas obtidas 

forneceram visões no mínimo interessantes dos grandes geradores de RCC sobre a 

gestão desse tipo de resíduo na cidade do Recife. O tratamento dado às 

informações coletadas por meio dos questionários não permite a identificação 

pessoal dos respondentes. O questionário é apresentado no Anexo III. 
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e) Registro fotográfico. Com apoio da equipe técnica da EMLURB/DLU foram 

realizadas duas sessões de fotografia. A primeira, ainda em 2006, logo após a 

conclusão do projeto de pesquisa, consistiu numa expedição pelo Rio Capibaribe e 

pela Bacia do Pina, a bordo do barco catamarã de coleta de lixo da Prefeitura da 

Cidade do Recife. Nessa oportunidade, foram identificados os impactos ambientais 

decorrentes da deposição irregular de RCC às margens dos corpos d’água. A 

segunda sessão de fotografia, em novembro de 2007, registrou pontos críticos de 

acúmulo de RCC (em vias públicas, terrenos baldios, praças) e a visita realizada ao 

Ponto de Recebimento de Resíduos (PRR) do Túnel Augusto Lucena, no bairro de 

Boa Viagem, uma das seis unidades descentralizadas operadas pela Prefeitura da 

Cidade do Recife para recepção, acondicionamento temporário e transbordo de 

RCC e resíduos volumosos, oriundos de pequenos geradores. 

 

� Sistematização e análise dos resultados – em razão da diversidade e multiplicidade de 

instrumentos de pesquisa e coleta de dados utilizados (entrevistas – pessoais e por 

telefone, questionários, observações de campo e pesquisa documental de fontes 

variadas – academia, normas técnicas, atas de reuniões; legislação e outros 

instrumentos de políticas públicas), a presente pesquisa se utilizou, amplamente, da 

combinação de duas estratégias de triangulação: 

 

a) Triangulação de dados e informações – diz respeito ao uso de fontes variadas de 

pesquisa em uma investigação; 

b) Triangulação metodológica – uso de múltiplos métodos para se estudar um único 

problema. 

 

Aproximando-se de uma pesquisa puramente qualitativa, a investigação se deu em um 

ambiente natural, na medida em que cada ator social foi entrevistado em seu habitat, 

utilizou métodos qualitativos de pesquisa e aplicou técnicas de análise de conteúdo 

para a efetivação da triangulação. 

 

Nenhum método isolado soluciona, adequadamente, um problema envolvendo 
fatores rivais causais. Como cada método revela diferentes aspectos da realidade 
empírica, múltiplos métodos de observação devem ser empregados. A isso se 
chama triangulação (DENZIN, 1978b, p.28 apud PATTON, 1990, p.187). 
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De acordo com Patton (1990), é possível – e até desejável – a triangulação em uma 

pesquisa qualitativa, por meio da combinação de diferentes tipos de métodos 

qualitativos. É ainda possível a triangulação mesclando-se abordagens de pesquisa que 

combinem métodos qualitativos com métodos quantitativos (PATTON, 1990: 188). 

 

A Figura 3.1. a seguir ilustra, de forma sintética, os procedimentos metodológicos 

adotados para a condução desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. – Síntese dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 
 

 
Pesquisa 
de campo 

� Relatórios/Planilhas 

� Procedimentos 
(MPPE) 

� Atas de reuniões 
(SINDUSCON-PE) 

 � Entrevistas 

� Questionário 

� Registro fotográfico 
 

1. Introdução 

2. Gestão Integrada e 
Sustentável de RCC 

3. Metodologia da 
Pesquisa 

4. Descrição e 
Discussão dos 

Resultados 

5. Conclusões 

Estrutura da 
Dissertação 

Critérios de Pesquisa 

Outras fontes 

Dissertações/Teses 

Fontes de Pesquisa 

� Artigos 

� Capítulos de livros 

� Relatórios técnicos 

� Manuais 

� Legislação 

� Dissertações/Teses 
(anteriores a 2002)  

� Pós-edição da Resolução 
CONAMA 307/2002 

� Gestão integrada  e 
sustentável de RCC 

� Coleta e transporte de RCC 

� Construtos, definições, 
conceitos; 

� Referências teóricas e 
empíricas  

 

� Resgate histórico da gestão 
de RCC na cidade do 
Recife 

� Atuação e visão dos 
agentes sociais 

� Contextualização da 
situação atual 
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4.  DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
      

4.1. Gestão dos resíduos da construção civil na cidade do Recife 

 

4.1.1. Perspectiva histórica sobre a evolução da ocupação urbana do centro da cidade 

 

A cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, tem uma extensão territorial de 217 

km2, altitude relativa ao nível do mar da ordem de 4,0 m, e clima quente e úmido, com 

temperaturas médias anuais em torno dos 25,2°C. Localizada na confluência de vários rios, a 

cidade do Recife tem sua fisionomia marcada pela presença das águas e dos manguezais, 

embora duramente castigados pela poluição e pelos aterros irregulares. O sistema de macro-

drenagem do Recife possui 105 canais cadastrados que vazam para cinco bacias de 

concentração: as bacias do Rio Capibaribe, Rio Beberibe, Rio Tejipió, Rio Jiquiá e Rio 

Jordão. Segundo estimativas populacionais oficiais, vivem atualmente no Recife cerca de 1,5 

milhão de pessoas, todas em área urbana (IBGE, 2005). 

 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada no ano 

2000 e publicada em 2002, o Recife, além de contar com nível do lençol freático alto, sofre, 

sistematicamente, as conseqüências da ocupação intensa e desordenada do solo – em taludes e 

áreas de encostas sujeitas a deslizamentos, em áreas inundáveis e/ou sem infra-estrutura de 

saneamento; do desmatamento; da inexistência de um sistema adequado de drenagem urbana, 

além das condições geológicas e morfológicas características de processos erosivos (PNSB, 

2002). Associado a isso, há o lançamento indiscriminado de esgotos in natura e o despejo de 

todo tipo de resíduo nos corpos d’água, entre eles os resíduos da construção civil, apesar de a 

referida pesquisa apontar que a cidade do Recife realiza a coleta do lixo gerado em 90%-99% 

dos domicílios, o que correspondia, à época, a 1.376 toneladas/dia de resíduos sólidos 

urbanos. O resultado se consubstancia em inundações freqüentes, poluição das margens de 

rios e mangues, causando perdas econômicas, sociais e ambientais.  

 

O aterramento de corpos d’água e de áreas baixas de planícies é uma prática constante na 

cidade do Recife. Uma das regiões de maior pressão, onde é maior a incidência de aterros 

irregulares é a Bacia do Pina, na Zona Sul da cidade. Com o apoio da equipe de coleta 

flutuante de resíduos sólidos da Prefeitura da Cidade do Recife, foram identificados diversos 
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pontos de aterro irregular, como atestam as Figuras de 4.1. a 4.3. a seguir, datadas de agosto 

de 2006. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. – Aterro clandestino. Bacia do Pina, Recife 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (Agosto, 2006) 
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Figura 4.2. – Aterro clandestino. Bacia do Pina, Recife 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (Agosto, 2006) 

 
 
 

 

Figura 4.3. – Aterro clandestino. Bacia do Pina, Recife 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (Agosto, 2006) 
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Entretanto, essa prática, além de corriqueira nos dias atuais, é também muito antiga. Os 

primeiros registros de aterramentos de mangues e alagados do Recife remontam ao período do 

domínio holandês na região, entre 1631 e 1654. Em 1987, sob a coordenação do Profº e 

arquiteto José Luiz da Mota Menezes e com apoio da FINEP, a Prefeitura da Cidade do 

Recife iniciou um projeto de preservação da memória urbanística da cidade. Ao final de dois 

anos de intenso trabalho de pesquisa, haviam sido identificados e inventariados mais de 300 

mapas da cidade do Recife, notadamente dos bairros do Recife, Santo Antônio e Boa Vista, 

datados do século XVI ao século XX e que resultou na elaboração do Atlas Histórico 

Cartográfico do Recife, publicado em 1988 (GUSMÃO FILHO, 1998). As Figuras 4.4. a 

4.11., baseadas no referido Atlas e apresentadas a seguir, ilustram a evolução dos sucessivos 

aterramentos sofridos pela então Ilha Antônio Vaz, hoje Bairro do Recife, no período entre 

1631 e 1906.  

 

 

 

Figura 4.4. – Bairro do Recife em 1631. Referência: J. Teixeira Albernazi 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
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Figura 4.5.  – Bairro do Recife em 1637. Referência: anônimo, in Barleus 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
 

 

 

 

 

Figura 4.6. – Bairro do Recife em 1648. Referência: C.B. Golijah 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
 

 

 

 



 
  

                                 

 66

 

Figura 4.7. – Bairro do Recife em 1733. Referência: Velloso / Corte Real 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. – Bairro do Recife em 1766. Referência: anônimo, Biblioteca de Évora 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
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Figura 4.9. – Bairro do Recife em 1808. Referência: J. F. Portugal 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. – Bairro do Recife em 1854. Referência: Eliziário / Mamede 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
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Figura 4.11. – Bairro do Recife em 1906. Referência: Douglas Fox 
Fonte: MENEZES, José Luiz M. Atlas histórico e cartográfico do Recife. Recife: Ed. Massangana-Fundação 

Joaquim Nabuco, 1988. Ilustração disponível em: http://www.longoalcance.com.br/brecife/mapas.htm 
 

 

Com base na cartografia histórica resgatada da cidade do Recife e em perfis de sondagens 

geotécnicas, o professor e engenheiro civil Jaime de Azevedo Gusmão Filho, com apoio do 

CNPq, coordenou uma pesquisa importante que resultou na estimativa de áreas acrescidas em 

função do processo de urbanização e do volume de aterros realizados na cidade a partir do 

período da ocupação holandesa até sua configuração urbanística atual (GUSMÃO FILHO, 

1998). O Quadro 4.1. traz a síntese dos estudos do Profº Jaime Gusmão Filho para os bairros 

do Recife, Santo Antônio & São José e Boa Vista, que constituíam o perímetro urbano da 

cidade até o início do século XX. 

 

Quadro 4.1. – Evolução dos aterramentos em bairros da cidade do Recife  
(período: Séc. XVI – Séc. XX) 

 
Bairro Área original 

(km2) 
Área atual 

(km2) 
Aumento de 

área acumulado 
(km2) 

Taxa de 
crescimento de 

área acumulado 
(%) 

Volume total de 
aterro 
(m3) 

Bairro do Recife 
 

0,149 0,658 0,510 342 1.000.000 

Santo Antônio & 
São José 

0,259 0,966 0,707 273 2.000.000 

Boa Vista 
 

0,571 1,249 0,678 119 2.000.000 

 

Fonte: Adaptado de GUSMÃO FILHO, Jaime de A. Fundações – do conhecimento geológico à prática de 
engenharia. Recife: Editora Universitária, 1998, p.54, 61 e 69. 
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Os perfis de sondagem geotécnica da pesquisa de Gusmão Filho apontaram espessuras de 

aterros variáveis para as três áreas: para o Bairro do Recife a altura média do aterro é da 

ordem de 2,0m; já para os bairros de Santo Antônio e São José, os aterros apresentam 

espessura de até 4,0m; e finalmente para o bairro da Boa Vista, mais recente, com pouco mais 

de um século de urbanização, a espessura dos aterros varia entre 1,5m e 3,5m. Essas faixas de 

aterro compreendem, basicamente, areia média e fina e restos de material de construção ou 

metralha. 

 

A história da expansão urbana do Recife, em particular ao longo do século XX, atesta a 

origem dos problemas ambientais atuais. De fato, até o final do século XIX, a cidade contava 

com um núcleo urbano compacto central, constituído pelos bairros do Recife, Santo Antônio e 

São José, a partir do qual se desenvolviam ocupações suburbanas esparsas e lineares, como 

tentáculos, cujo traçado foi estabelecido pelas vias de circulação sendo essas localizadas em 

função das condições topo-hidrográficas da planície recifense, mantendo um equilíbrio 

ambiental no seu todo (PONTUAL, 2001). 

 

De acordo com a pesquisa de Pontual (1998 e 2001), o confronto dos mapas da cidade do 

Recife de 1932 e 1943 apresenta uma redução das áreas de mangues devido aos aterros, à 

ocupação dos morros a noroeste e à expansão urbana na direção oeste, mantendo-se a 

estrutura tentacular. Comparando-se os mapas do Recife de 1943 e 1951, observa-se no 

primeiro que o Rio Capibaribe constituía um limite à expansão da cidade nas direções norte e 

noroeste, enquanto que no segundo já se constata que a ocupação urbana transpõe o rio e se 

estende ao longo da margem oposta. E finalmente, no confronto dos mapas de 1951 e 1970 

observa-se que os espaços vazios entre os tentáculos foram ocupados e a mancha urbana se 

espraiou, avançando sobre o ambiente natural transformado em ambiente construído (vide 

mapas ilustrativos no Anexo IV). 

 

Os lugares foram modificados: as terras de mangues e alagados tornaram-se terra 
seca; os locais onde havia terras desabitadas e vazias tornaram-se terrenos ocupados 
e edificados; os espaços em que se localizavam as edificações dispersas passaram a 
abrigar concentrações. Os lugares da cidade transformaram-se, multiplicaram-se, 
expandiram-se e esses eram movimentos de conflitos entre o ambiente natural e o 
ambiente construído, provocando a “perda do equilíbrio ecológico” (PONTUAL,  
200, p.425). 
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O que se apreende dessa rápida perspectiva histórica sobre a evolução da ocupação urbana na 

cidade do Recife é que o processo de degradação ambiental só tem se agravado e o avanço da 

mancha urbana sobre as águas, se intensificou. Os mocambos, habitações simples de taipa e 

palha de coqueiro, que constituíam cerca de 64% dos imóveis da cidade no final da década de 

1930 (PONTUAL, 2001), deram lugar às palafitas; os esgotos correm a céu aberto por linhas 

d’água e lançados in natura em galerias de águas pluviais, canais, córregos e rios; o lixo, 

incluindo a metralha, o resíduo da construção civil, se acumula nas encostas, nos terrenos 

baldios, nos manguezais, nas lagoas e nos cursos d’água.  

 

4.1.2. Evolução da gestão dos resíduos da construção civil: 1998-2004 

 

A tomada de consciência acerca dos problemas ambientais decorrentes da deposição irregular 

dos resíduos da construção civil é bastante recente no Brasil, embora seus efeitos já sejam 

conhecidos há muito tempo. Dois fatores têm sido alvo de atenção, principalmente a partir da 

década de 90: 

 

� Os impactos ambientais causados pela deposição irregular dos RCC nas áreas urbanas, 

entre eles: poluição visual, obstrução dos corpos de drenagem provocando inundações, 

contaminação dos recursos hídricos, obstrução do tráfego e proliferação de vetores. 

Entende-se por deposição irregular de resíduos aquela realizada de forma contrária à 

lei, em áreas não autorizadas ou licenciadas para esse fim (SCHNEIDER, 2003);  e 

 

� Os impactos econômicos representados pelo desperdício de materiais na indústria da 

construção civil brasileira, especialmente após a divulgação de um diagnóstico, 

realizado em 1989, e que recebeu ampla cobertura da mídia, no qual se apontava que 

esse desperdício era da ordem de 30%, causando desconforto na cadeia produtiva da 

indústria da construção civil, além de preocupação dos consumidores e do Poder 

Público (BLUMENSCHEIN, 2002; JOHN et al., 2003). 

 

No caso da cidade do Recife, o fator preponderante foi de ordem política e econômica. É a 

partir de 1997 que se inicia um processo de ampliação da privatização dos serviços de coleta 

regular e de limpeza de vias e logradouros para toda a cidade do Recife, respaldado no 

discurso de que a iniciativa privada pode prestar um serviço de melhor qualidade a um menor 

custo. O interesse do Poder Público pelas questões relativas aos RCC em geral e pelas 
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oportunidades de negócios nesse setor em particular se tornou mais evidente a partir de 1998, 

quando entraram em vigor a Lei Municipal Nº 16.377/1998 (que introduziu modificações à 

Lei Municipal 14.903/86 e estabeleceu a obrigatoriedade do cadastramento das empresas 

privadas, prestadoras de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos) e que foi  

regulamentada pelo Decreto Municipal Nº. 18.082/1998, fixando as regras para a prestação 

dos serviços de coleta, transporte e disposição final de RCC, abrindo o mercado privado para 

a realização dos serviços de coleta e transporte de entulho de obras, uma vez que se restringiu 

a 0,30m³ (zero vírgula trinta metros cúbicos), equivalente a 300 (trezentos) litros, a 

quantidade máxima a ser disposta para coleta pública, desde que acondicionada em 

recipientes de 50 (cinqüenta) litros.  

 

De fato, foi a partir desse decreto, popularmente conhecimento por “lei da metralha” que 

várias empresas de coleta de entulho surgiram em maior número na cidade (passando de 8 

empresas em 1997 para 19 em 1999), motivadas não só pela regulamentação dos serviços mas 

pela facilidade em iniciar esse tipo de negócio em razão das baixas barreiras de entrada, além 

da demanda por esse tipo de serviço se concentrar nos segmentos de classe média e alta. A 

coleta e o transporte de RCC passaria a ser o único serviço de limpeza pública levado 

efetivamente a um mercado de livre concorrência. O resultado, na prática foi a redução 

gradativa dos preços praticados na razão direta do número de empresas que entravam neste 

mercado: na época, chegou-se a contratar uma viagem por R$25,00 (vinte e cinco reais) no 

Recife, valor que menos de quatro anos antes era de R$45,00 (quarenta e cinco reais) Além 

disso, o serviço municipal de limpeza urbana deixaria de gastar parcela significativa de seus 

recursos (cerca de R$300 mil à época, por mês) com a realização da coleta e transporte desse 

tipo de resíduo; caberia, então, ao gerador privado, o ônus pelo seu descarte (ALENCAR, 

1999, p.7, 96 e 174).  

 

Em 2000-2001 esse número saltou para 24 empresas, mas já no ano seguinte caiu para 20: 

quatro empresas haviam desistido do negócio, sendo que três delas tiveram seus equipamentos 

e veículos adquiridos por outras empresas que ainda estavam em operação no mercado. Em 

dezembro de 2004, de acordo com informações prestadas pela EMLURB/DLU, apenas 16 

empresas constavam de seu cadastro. É quando se intensifica a guerra de preços entre as 

empresas, se evidencia a concorrência desleal pela ação de agentes clandestinos, não autuados 

pela fiscalização, e se aumenta a pressão do Ministério Público Estadual sobre as empresas 
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legalmente constituídas, em razão de denúncias de deposição irregular de metralha, podas de 

árvores e outros resíduos em diversos pontos da cidade (VALENÇA, 2004). 

 

4.1.3. O atual modelo de gestão dos resíduos da construção civil: 2005-2008 

 

Com o advento da Resolução CONAMA 307/2002, que entrou em vigor a partir de 02 de 

janeiro de 2003, os municípios e o Distrito Federal se viram obrigados a institucionalizar seus 

respectivos Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC) 

no prazo máximo de 12 meses (até janeiro de 2004), e implantá-los no prazo máximo de 18 

meses, ou seja, julho de 2004. O PIGRCC deve incorporar o Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), “que será elaborado, 

implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito Federal e deverá estabelecer 

diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos 

geradores com critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local”, e os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), cuja elaboração e implementação 

é de responsabilidade dos grandes geradores “e terão como objetivo os procedimentos 

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos”. Importante 

ressaltar que em ambas situações o poder público deverá preservar seu papel de agente gestor 

e indutor das ações do sistema implantado “criando estruturas gerenciais adequadas e 

renovando procedimentos de informação e de fiscalização de modo a resguardar a 

permanência dos novos paradigmas de gestão instituídos” (PINTO & GONZÁLEZ, 2005, 

p.11-12). A Figura 4.12. ilustra as ações a serem contempladas no âmbito do sistema de 

gestão a ser estabelecido no PIGRCC. 
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Figura 4.12. – Ações a serem contempladas em um sistema de gestão de RCC 
Fonte: Adaptado de PINTO & GONZÁLEZ. Manual de Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil – vol 

1. Brasília: CAIXA, 2005, p.37 
 

Com efeito, de acordo com a referida Resolução, em seu artigo 6º, deverão constar dos Planos 

Integrados de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (CONAMA, 2002 – art. 6º): 

 

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

Sistema de Gestão para Resíduos da Construção Civil 

Diretrizes: 
 

     Facilitar:                        Disciplinar:                                Incentivar:  
Descarte correto                                                 atores e fluxos                                        redução, segregação 
            e reciclagem 

Ação 1: Rede para gestão de pequenos 
volumes 

 
� Pontos de entrega voluntária, 

distribuídos pela zona urbana 
    (serviço público de coleta e disposição final) 

Ação 2:  Rede para gestão de grandes volumes 
 
� Áreas de triagem e transbordo, áreas de 

reciclagem, aterros para reservarão, aterros 
permanentes de RCC 
(prioridade à ação privada regulamentada) 

Ação 3: Programa de Informação Ambiental 

Ação 4: Programa de Fiscalização 
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Ainda que se almeje que as ações referentes aos grandes geradores venham a ser 

exclusivamente de sua responsabilidade, cabe ao Poder Público, no exercício de sua função de 

gestor e indutor, emanado da Constituição Federal de 1988, criar as “condições mais 

favoráveis à transição dos agentes privados para o novo sistema”, introduzindo ações 

incentivadoras, entre elas (PINTO & GONZÁLEZ, 2005, p.35): 

 

� facilitação do acesso a alternativas tecnológicas adequadas para a destinação de 
resíduos mais problemáticos; 

� criação da obrigatoriedade de consumo de agregados resultantes da adequada 
reciclagem de RCC em determinados tipos de obras públicas; 

� fornecimento de apoio na obtenção de financiamento para investimentos nas 
áreas de operação. 

 

O Recife foi a primeira cidade do Estado de Pernambuco a instituir o Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, voltado aos pequenos geradores, e a fixar as 

diretrizes gerais para a apresentação dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, de responsabilidade dos grandes geradores. Com um ano de atraso em 

relação ao prazo máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 307/2002, em seu art. 11, a 

Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a Lei Municipal nº 17.072, de 03 de 

janeiro de 2005. Entretanto, até a presente data, a referida Lei não foi regulamentada, 

dificultando sua plena operacionalização, além de impedir o acesso de órgãos do Poder 

Público e dos agentes privados à linha de financiamento criada pela CAIXA, que viabiliza a 

utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), especificamente 

para a gestão dos RCC. 

 

A Lei Municipal nº 17.072/2005 não faz qualquer menção ao Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, mas estabelece as diretrizes e critérios para 

o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, diretamente afeto 

à alçada do Poder Público municipal, além das disposições gerais para a apresentação, pelos 

grandes geradores, dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. A lei 

define por pequeno gerador aquele “responsável pela atividade de construção, demolição, 

reforma, escavação e correlatas que gerem volumes de resíduos de até 1,0m3/dia” e, por 

grande gerador, o que é “responsável pela atividade de construção, demolição, reforma, 

escavação e correlatas que gerem volumes de resíduos superiores a 1,0m3/dia, em cada uma 

das fases do empreendimento” (RECIFE, 2005 art. 1º, incisos III e IV). 
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As principais diretrizes estabelecidas pela referida lei são as seguintes: 

 

� proibição de disposição de RCC em qualquer volume e de resíduos de podação e 

jardinagem em volume superior a 100litros/dia para a coleta regular, ou seja, a 

EMLURB não mais realiza a coleta de RCC em qualquer que seja a quantidade gerada 

(art.2º); 

� os serviços de coleta, remoção e transporte de RCC devem ser realizados por empresa 

especializada, devidamente cadastrada junto à EMLURB, sendo isentos de 

cadastramento o transportador de resíduos em volume inferior 1,0m3 (art. 3º); 

� a atividade que gerar volume superior a 1,0m3 de RCC por dia deve obter licença de 

operação mediante a apresentação, para aprovação pelo órgão gestor da limpeza 

urbana, do respectivo Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

uma vez aprovado, tal projeto deverá compor o acervo de documentos apresentados na 

solicitação de Alvará junto a Diretoria de Controle Urbano (DIRCON) da Secretaria 

de Planejamento (art.7º); 

� cabe à municipalidade do Recife a manutenção de instalações para recebimento de 

RCC e outros resíduos volumosos, oriundos de pequenos geradores; para tanto, a 

Prefeitura está instalando uma rede de Postos de Recebimento de Resíduos (PRRs), 

nas diversas Regiões Político-Administrativas (RPAs) da cidade (art. 8º); e 

� as penalidades pecuniárias (multas) além de notificações de advertência, suspensão e 

cassação da licença de operação, pelo não cumprimento ao disposto na Lei (art. 12). 

 

Não há, na Lei, referência a ações informativas ou educativas sobre o novo modelo que se 

pretende implementar para a gestão dos RCC na cidade do Recife, nem a ações de apoio e 

incentivo à transição dos agentes privados para o novo sistema. Nitidamente, trata-se de uma 

intervenção típica de comando e controle, focada na punição aos infratores. A política de 

gestão integrada de RCC não é clara, os mecanismos de articulação e integração dos diversos 

atores sociais (stakeholders) não estão estabelecidos e os instrumentos que foram definidos, 

no âmbito da Lei, ainda são insuficientes e de alcance limitado.  

 

Apesar disso, algumas intervenções para atendimento ao pequeno gerador de RCC e de 

resíduos volumosos estão sendo, paulatinamente, realizadas. Deu-se início à implantação da 

rede descentralizada de PRRs. Ao todo, seis unidades foram implantadas, sendo um PRR para 
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cada uma das seis Regiões Político-Administrativas da cidade. A localização esquemática 

desses PRRs é apresentada na Figura 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13. – Localização dos Postos de Recebimento de Resíduos (PRR) 
Fonte: Localização aproximada e esquemática, sobre mapa geral da cidade do Recife, a partir de informação 

fornecida pela Diretoria de Limpeza Urbana (EMLURB/DLU), da Prefeitura da Cidade do Recife.  
(Mapa-base disponível em: www.recife.pe.gov.br,). 

 

 

Posto de Recebimento 
de Resíduos (PRR) 
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As Figuras de 4.14. a 4.18. ilustram as instalações do PRR localizado em uma área pública ao 

lado do túnel Augusto Lucena, na RPA – 06 (Boa Viagem), Zona Sul, e uma das maiores 

geradoras de RCC da cidade. Observa-se que o PRR, da forma como se apresenta, em nada 

difere de um ponto crítico de deposição irregular de RCC. Faltam cercas e acessos 

apropriados, equipamentos adequados, sinalização, orientação aos usuários e instalações 

mínimas de apoio às operações de recepção dos resíduos, acondicionamento temporário e 

transbordo para uma unidade de tratamento e/ou de disposição final. A base em concreto e a 

rampa de acesso, construídas para facilitar o acondicionamento temporário dos resíduos na 

caçamba estacionária, não estão sendo utilizadas. 

 

O único funcionário existente no local é terceirizado e se encarrega exclusivamente da 

operação da caixa compactadora de resíduos domiciliares. As condições de trabalho são 

extremamente precárias, uma vez que não há abrigo às intempéries nem acesso a sanitário ou 

à água potável. 

 

 

 

Figura 4.14.  – Vista geral do PRR Túnel Augusto Lucena (RPA 06 – Boa Viagem) 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007)  
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Figura 4.15.  – Detalhe do PRR Túnel Augusto Lucena (RPA 06 – Boa Viagem) 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007) 

 

 

 

Figura 4.16.  – Vista geral da base de apoio para caçamba estacionária e rampa de acesso dos 
usuários. PRR Túnel Augusto Lucena (RPA 06 – Boa Viagem) 

Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007) 
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Figura 4.17.  – Detalhe da caixa compactadora para resíduos domiciliares, operada por 
funcionário terceirizado. PRR Túnel Augusto Lucena (RPA 06 – Boa Viagem) 

Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007) 
 

 

 

Figura 4.18.  – Depósito privado de materiais recicláveis, utilizado pelo funcionário 
terceirizado da Prefeitura para se abrigar das intempéries.  

PRR Túnel Augusto Lucena (RPA 06 – Boa Viagem) 
Fonte: Acervo fotográfico da autora. 
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A experiência recifense na gestão dos RCC não tem sido muito distinta do que ocorre na 

maioria dos municípios brasileiros. O modelo de gestão largamente adotado no país é pautado 

pelo que Pinto (1999) definiu por “abordagem corretiva”, que se nutre das “inevitáveis” 

deposições irregulares e que vai continuar prevalecendo, na medida em que áreas para esse 

fim ainda estejam disponíveis próximas às principais zonas de geração de RCC.  

 

Para tornar as deposições irregulares menos atrativas, a alternativa que Pinto (1999) propõe é 

o modelo da “abordagem diferenciada” que se apóia em um novo conceito de gestão pública 

dos RCC e que pressupõe os seguintes objetivos: 

 

� Estabelecer uma rede ampla e bem distribuída de instalações adequadas (estações de 

transferência, unidades de triagem de materiais recicláveis) no espaço urbano da 

cidade para atuarem como foco legal de atração da maior quantidade possível de RCC 

gerada tanto por pequenos quanto por grandes geradores; 

� Prover instalações de reciclagem de RCC permanentes e em constante melhoria 

quanto à qualidade dos produtos reciclados; 

� Mudar a cultura e os padrões de comportamento atuais com relação aos índices de 

geração de RCC, aos métodos de disposição e à resistência ao uso de produtos 

reciclados na construção civil. 

 

A pesquisa observou que o modelo de gestão de RCC em vigor na cidade do Recife traz 

elementos tanto da abordagem “corretiva” quanto daquela “diferenciada”.  É uma gestão, em 

parte, “diferenciada” na medida em que definiu, por lei, e iniciou, ainda que de forma bastante 

precária, a implantação da rede de PRRs para captação e transbordo de RCC e resíduos 

volumosos oriundos de pequenos geradores. Além disso, é cada vez maior o número de 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, elaborados pelos grandes 

geradores, que são submetidos à apreciação e aprovação da EMLURB/DLU; atualmente são 

analisados, em média, 30 novos projetos ao mês. Esse número poderia ser maior se a Diretoria 

de Controle Urbano (DIRCON) atuasse de forma mais proativa e em sintonia com a 

EMLURB/DLU. É, também, uma gestão “corretiva”, uma vez que a Prefeitura continua 

realizando operações de remoção de pontos críticos que acumulam entulho e restos de obras, 

resíduos volumosos, além de resíduos domiciliares, todos dispostos de forma irregular ou 

ilegal. Tais remoções são executadas em operações terceirizadas que não segregam os 

resíduos removidos, o que dificulta dimensionar o volume coletado e o custo da operação de 
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remoção por tipo de resíduo. Desconhece-se, portanto, a quantidade exata de RCC removidos 

de focos de deposição irregular na cidade do Recife, bem como o impacto econômico dessas 

operações corretivas. Entretanto, Gusmão (2007) revela que são removidas cerca de 15.000 

t/mês de RCC em operações corretivas realizadas pela EMLURB, por meio de empresas 

privadas contratadas, a um custo estimado de R$4 milhões/ano (GUSMÃO, 2007). 

 

A presente pesquisa mostra que em levantamento parcial recente, realizado em novembro de 

2007 pelas equipes de fiscalização da EMLURB/DLU, 58 pontos críticos de deposição 

irregular de RCC foram identificados. Tais pontos freqüentemente constam da programação 

das operações sistemáticas de limpeza corretiva, a cargo de empresas contratadas pela 

EMLURB. As Figuras 4.19. e 4.20. ilustram dois desses pontos críticos contumazes, já 

incorporados à cena urbana. 

 

 

 

Figura 4.19. – Ponto crítico de deposição irregular de RCC.  
Esquina da R. Itacambira com R. Itanajé – IPSEP (Zona Sul) 

Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007) 
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Figura 4.20. – Ponto crítico de deposição irregular de RCC.  
Av. Conselheiro Rosa e Silva (Zona Norte) 

Fonte: Acervo fotográfico da autora (Novembro, 2007) 
 

As estimativas da geração de RCC na cidade do Recife e região ainda são imprecisas. 

Utilizando-se o índice médio de geração per capita desses resíduos verificado em seis cidades 

brasileiras por Pinto (1999), de 500 kg/hab.ano, estima-se em aproximadamente 750 mil 

toneladas/ano ou 62,5 mil toneladas/mês a geração de RCC para a cidade do Recife. Para a 

zona conhecida por Grande Recife, que inclui os municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes, essa estimativa é de cerca de 1.263.116 toneladas/ano ou 105.260 toneladas/mês, 

para uma população total estimada em 2.526.232 habitantes (IBGE, 2005). 

 

Já um recente estudo realizado pelo Grupo de Resíduos da Construção Civil da Escola 

Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE) aponta para uma geração entre 3 e 4 mil 

toneladas/dia em todo o Grande Recife (Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes), ou seja, 

entre 78 mil e 104 mil toneladas/mês, considerando-se o mês com 26 dias úteis (CARNEIRO, 

et al., 2004). Observa-se que a quantidade de RCC gerada em Recife, Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes e obtida a partir da aplicação do índice médio de geração per capita desses 

resíduos, proposto por Pinto (1999), aproxima-se dos resultados alcançados pelo estudo 

realizado pela Escola Politécnica para a estimativa da geração de RCC nesses três municípios 

do Grande Recife (105.260 t/mês e 104.000 t/mês, respectivamente). 
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De acordo com a presente pesquisa, verifica-se que a EMLURB/DLU utiliza em suas 

projeções a estimativa mínima de 20.000 toneladas/mês para a geração de RCC ou 240.000 

toneladas/ano. Trata-se de uma estimativa aquém daquela obtida utilizando-se o índice de 

geração de 500 kg/hab.ano sugerido por Pinto (1999), conforme visto anteriormente. Porém, 

aplicando-se os valores mínimo e máximo da faixa entre 41% e 70%, sobre a massa dos 

resíduos sólidos urbanos gerados, conforme sugerido por Pinto (1999), obtém-se uma 

estimativa de geração de RCC oscilando entre 14.665 t/mês e 25.043 t/mês para a cidade do 

Recife, quando considerada a massa de resíduos sólidos urbanos da ordem de 1.376 t/dia, 

conforme dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), de 2002. Nessa 

segunda hipótese, a estimativa de geração de 20.000 t/mês adotada pela EMLURB/DLU 

apresenta-se como um valor médio da faixa. 

 

O que de fato preocupa é o inexpressivo volume de RCC efetivamente disposto, pelas 

empresas privadas de coleta de entulho, na área destinada a resíduos inertes do aterro da 

Muribeca, a única instalação licenciada pela Prefeitura da Cidade do Recife e pelo órgão de 

controle ambiental estadual para receber RCC, resíduos estes provenientes de grandes 

geradores. O aterro da Muribeca está localizado a cerca de 20 km do centro de massa da 

principal área de geração de RCC da cidade do Recife. O Quadro 4.2. apresenta os dados 

fornecidos pela EMLURB/DLU referentes à diposição final de RCC, no aterro da Muribeca, 

entre 2005 e 2007, pelas empresas de coleta, remoção e transporte de entulho de obras 

efetivamente cadastradas. 

 

Quadro 4.2. – Disposição final de RCC no aterro da Muribeca pelas empresas cadastradas 
 

Discriminação / Ano 2005 2006 2007(1) 

Nº de empresas cadastradas 17 17 18 

Nº de empresas que utilizaram o aterro da Muribeca 14 14 14 (2) 

Quantidade de RCC disposta (toneladas) 8.856,30 22.373,70 17.836,42 

Quantidade média mensal de RCC disposta (toneladas) 738,03 1.864,50 1.783,64 

Menor quantidade de RCC disposta por uma empresa 
no período (toneladas) 

19,67 3,10 3,67 

Maior quantidade de RCC disposta por uma empresa 
no período (toneladas) 

2.419,62 8.536,29 4.621,61 

 

Fonte: Adaptado a partir de planilha eletrônica fornecida pela equipe técnica da EMLURB/DLU, 2007 
(1) período computado: de janeiro a outubro de 2007 (10 meses) 
(2) entre setembro e outubro de 2007, apenas 9 empresas descarregaram RCC no aterro da Muribeca 
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Embora se possa observar que houve um incremento da ordem de 2,5 vezes na quantidade de 

RCC disposta entre 2005 e 2006, primeiro ano de vigência da Lei Municipal 17.072/2005, e 

mantida praticamente a mesma média mensal no ano seguinte, o que se apreende é que pelo 

menos 18.000 t/mês de RCC não têm destino adequado, se considerada a taxa de geração de 

RCC aquela adotada pela equipe técnica da EMLURB/DLU, de 20.000 t/mês, e que a 

quantidade encaminhada pelas empresas de coleta e transporte de RCC licenciadas para 

disposição no aterro da Muribeca não chega a 10% da quantidade estimada de RCC gerados 

(entre 3,6% a 9,3%). 

 

Corroborando com essa análise, a pesquisa realizada por Carneiro (2005) verificou, por meio 

de um questionário aplicado às empresas de coleta e transporte de entulho, que a estimativa de 

RCC coletados por essas empresas chega a 1.142,40 t/dia ou 29.712,40 t/mês, considerando-

se que o mês possui 26 dias úteis, o que representa 356.428,80 t/ano. Tal estimativa foi 

calculada a partir da informação de que cada uma das 14 empresas cadastradas na EMLURB à 

época da pesquisa (2004) realizou, em média, 12 viagens por dia, transportando, em cada 

viagem, uma caçamba estacionária com capacidade volumétrica de 5m3, ou seja, 60m3 por 

empresa/dia. A massa total de RCC transportada foi obtida aplicando-se o índice de peso 

específico de 1,36t/m3, encontrado em laboratório. Ainda de acordo com os dados daquela 

pesquisa, no ano de 2004, foram depositados no aterro da Muribeca, pelas empresas 

licenciadas de coleta e transporte de RCC apenas 2.822 toneladas, ou seja, menos de 1% 

daquele valor estimado a partir dos dados da pesquisa (CARNEIRO, 2005, p.77-84). 

 

A presente pesquisa constatou, junto aos técnicos da EMLURB/DLU, que a deposição 

irregular de RCC é estimulada pela demanda permanente da “indústria do aterro clandestino”, 

prática comum e de longa tradição na cidade, conforme visto no item 4.1.1. Na visão da 

EMLURB/DLU, os grandes geradores e os transportadores desse tipo de resíduo, cada vez 

mais conscientes de suas responsabilidades, vêm contribuindo, gradativamente, para a 

minimização dos conflitos ainda existentes, em particular aqueles relacionados com a 

premissa de que cabe à iniciativa privada arcar integralmente com os custos do manejo dos 

RCC gerados por suas atividades econômicas (princípio do poluidor-pagador). Nesse sentido, 

a Prefeitura da Cidade do Recife, em parceria com universidades, está desenvolvendo estudos 

para que na área de expansão do aterro da Muribeca, a iniciativa privada venha a investir e 

operar, via concessão, a futura unidade de tratamento e disposição final de RCC.  
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A Figura 4.21. ilustra, de forma esquemática, a nova área de tratamento e disposição final de 

resíduos (75ha), contígua ao atual aterro da Muribeca, que está com sua vida útil praticamente 

esgotada, devendo ser desativado em 2009. A audiência pública para apresentação do EIA-

Rima da nova central de tratamento e disposição final de resíduos da Muribeca foi realizada 

no dia 03 de outubro de 2007, por solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e 

promovida pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), que 

deverá expedir a licença prévia para o empreendimento cujo volume de investimento é da 

ordem de R$15 milhões. 

 

 

 

 

E finalmente, a pesquisa apurou que para os técnicos da EMLURB/DLU, o conceito de 

integração do modelo de gestão de RCC que se espera para a cidade do Recife está 

relacionado com a consolidação das redes diferenciadas para o manejo desses resíduos em 

função do porte do gerador. Assim, a gestão será cada vez mais integrada na medida em que 

os diversos atores sociais, pequenos e grandes geradores, pequenos e grandes transportadores, 

Poder Público municipal e estadual, se adequarem à legislação, aos procedimentos 

administrativos e técnico-operacionais, sem fugir às suas responsabilidades. Isso implica, 

também e necessariamente, melhor articulação e integração entre setores da administração 

Figura 4.21. – Layout da nova área de tratamento e disposição final de resíduos da Muribeca 
Fonte: EMLURB/DLU, 2006 apud GUSMÃO, 2007. Gestão municipal de resíduos da construção 

civil.Apresentação em MS Power Point® no seminário Edificações sustentáveis e reciclagem de resíduos na 
construção. Recife, 16 de outubro de 2007. 
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pública municipal, em particular entre a Diretoria de Limpeza Urbana, da Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB/DLU), gestora da política municipal de resíduos 

sólidos, a Diretoria de Controle Urbano (DIRCON), a quem compete o licenciamento de 

obras e de atividades econômicas na cidade do Recife e a Diretoria de Meio Ambiente 

(DIRMAN), responsável pelo licenciamento ambiental municipal. 

 

4.1.4. A CPRH e o licenciamento ambiental das empresas de coleta e transporte de RCC na 

cidade do Recife 

 

A pesquisa documental realizada no âmbito do presente estudo identificou que em 19 de 

dezembro de 2005 a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), por meio da Secretaria  de 

Serviços Públicos, e a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), 

realizaram uma reunião na qual se acordou um prazo de 90 dias para que a PCR passasse a 

proceder ao licenciamento ambiental e à fiscalização da atividade de coleta e transporte de 

RCC. O principal argumento era de que a cidade do Recife já dispunha de legislação 

específica, a Lei Municipal Nº 16.243/1996 – Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio 

Ecológico da Cidade do Recife (RECIFE, 1996), além do Decreto Municipal N° 20.402/2004, 

que estabeleceu medidas administrativas para a organização e o funcionamento da atividade 

de fiscalização ambiental no município (RECIFE, 2004). Findo o prazo, a CPRH enviou 

ofício à Secretaria de Serviços Públicos da PCR, comunicando que aquela Agência não mais 

licenciaria as empresas de transporte e coleta de RCC que atuam na cidade do Recife.  

 

Conforme consultas realizadas, no âmbito desta pesquisa, junto a membros da alta direção da 

CPRH e da EMLURB/DLU (esta vinculada à Secretaria de Serviços Públicos), estabeleceu-se 

uma parceria entre as duas esferas de governo no sentido de se firmar um convênio de 

cooperação técnica para as atividades de licenciamento ambiental, uma vez que a Diretoria de 

Meio Ambiente (DIRMAN), órgão da Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 

desenvolvimento Urbano e Ambiental da PCR, ainda não está adequadamente estruturada 

para exercer o licenciamento ambiental em sua plenitude. No que diz respeito exclusivamente 

à questão das empresas de coleta e transporte de RCC, há um acordo para que a CPRH 

proceda ao licenciamento ambiental das instalações das empresas (verificando sistemas de 

lavagem de veículos e caçambas; águas residuais; caixas de separação água/óleo/areia; 

existência de ponto de abastecimento de combustível, etc) e a EMLURB/DLU se encarregue 
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dos procedimentos de concessão de Licença de Operação e fiscalização da atividade de coleta 

e transporte de RCC propriamente dita. 

 

A pesquisa apurou que a postura da CPRH se coaduna com aquela defendida pela 

EMLURB/DLU, de que os grandes geradores de RCC devam ser classificados como 

geradores de resíduos industriais, isto é, oriundos da indústria da construção civil, cabendo 

portanto aos geradores a responsabilidade pelo manejo dos resíduos por eles gerados. 

Segundo a CPRH, isso gerou um conflito de responsabilidade entre grandes geradores 

(notadamente os associados ao SINDUSCON-PE) e o Poder Público municipal. O ponto de 

conflito reside, principalmente, na questão do tratamento e da destinação final dos RCC, uma 

vez que há apenas uma única área licenciada para esse fim e que, se não for equacionada, 

poderá levar ao estrangulamento a atividade formal de coleta e transporte de RCC. Até o 

advento da Resolução CONAMA 307/2002 havia na CPRH a figura da Autorização para a 

atividade de terraplenagem de áreas, utilizando-se restos de metralha. O que se observou foi 

que tal atividade, que deveria ser pontual, na prática passava a ser de natureza contínua e, 

portanto, passível de licenciamento ambiental. Diversas empresas de coleta e transporte de 

RCC obtiveram tais autorizações, mas a partir da Resolução CONAMA 307/2002 ficou 

estabelecido que, em todo o território nacional, os RCC só podem ser prioritariamente 

reciclados ou, alternativamente, dispostos em aterros de inertes, devidamente licenciados para 

esse fim, de acordo com a legislação e as Normas Técnicas em vigor. 

 

Na visão da CPRH, a grande demanda na cidade por metralhas para a realização de aterros 

clandestinos torna o segmento de coleta e transporte de RCC o elo frágil da cadeia, sendo a 

ele atribuída a co-responsabilidade pelo dano ambiental resultante da deposição irregular. Na 

medida em que forem se consolidando, na indústria da construção civil, ações de prevenção 

da geração de RCC, reutilização de eventuais resíduos gerados no canteiro de obras, a 

tendência é de que o agente coletor e transportador de resíduos puro e simples venha a 

desaparecer de cena, caso não se associe a novos negócios, como a reciclagem de RCC, por 

exemplo. 

 

A pesquisa constatou ainda que para a CPRH são muitos os desafios a serem enfrentados na 

perspectiva de uma gestão integrada e sustentável de RCC na cidade do Recife, entendida 

como um processo no qual se devam observar desde aspectos relacionados com a 

minimização da geração dos resíduos até sua disposição final, levando-se em conta questões 
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de ordem técnica, operacional, legal e ambiental, contemplando o acesso à informação, à 

educação ambiental, à melhoria contínua e envolvendo os atores sociais afetos ao problema. 

Entre os desafios identificados pela pesquisa em consulta à alta gerência da CPRH incluem-

se: 

 

� Tratar o entulho de construção civil não como resíduo a ser descartado e disposto, 

demandando, com isso, a intervenção do controle ambiental, mas como matéria prima, 

como insumo a outros processos produtivos; 

� Definir uma política de gestão mais ampla, com incentivos econômicos à reciclagem; 

à utilização de produtos reciclados de qualidade; e à atividade de desconstrução, em 

oposição à demolição; 

� Sobretaxar o licenciamento de atividades de extração de recursos naturais. 

 

4.1.5. A importância da atuação do Ministério Público Estadual 

 

Conforme levantamentos realizados no âmbito desta pesquisa, o Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE) “fiscal da lei e defensor dos direitos coletivos e individuais 

indisponíveis” foi instituído e organizado no Estado, conforme prevê a Constituição Federal 

em seu art. 128, parágrafo 5º, pela Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 1994 (Lei 

Orgânica do Ministério Público), que “dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto 

do Ministério Público de Pernambuco”. Posteriormente, em 8 de agosto de 1996, os órgãos de 

apoio técnico e administrativo do Ministério Público de Pernambuco foram estruturados pela 

Lei Estadual nº 11.375/1996. O MPPE é um órgão autônomo e independente, essencial à 

função jurisdicional do Estado. 

 

Na circunscrição da capital do Estado, duas Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da 

Capital com atuação na Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico e Cultural, a 12ª 

e a 13ª, têm conduzido dois procedimentos distintos, relativos à gestão e manejo dos RCC na 

cidade do Recife, a saber: o Procedimento de Investigação Preliminar (PIP) Nº 

122000PIP015-1, instaurado em 16 de maio de 2000, por meio da Portaria Nº 01/2000 MPPE 

– 12ª PJ, e o Procedimento Administrativo (PA) Nº 132005PA338-1, instaurado em 28 de 

dezembro de 2005, por meio da Portaria Nº 52/2005 MPPE – 13ª PJ.  No modelo de atuação 

do MPPE o PIP e o PA são aqueles procedimentos de natureza mais simples, pelos quais, na 

prática, se inicia o fluxo processual. Conforme apresentado por Farias (2007): 
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O fluxo processual no Ministério Público inicia-se com a abertura de um processo 
administrativo para levantamento de informações, geralmente sob a forma de um 
Inquérito Civil. Na prática, com vistas a fugir dos rigores deste modelo, tem 
ganhado corpo a utilização de formatos alternativos simplificados nesta fase 
preparatória, como é o caso do PIP ou do PA. Caso as motivações que originaram o 
processo administrativo instaurado se confirmem, o próximo passo é tentar o 
encaminhamento de uma solução extrajudicial para o conflito identificado, baseada 
na tomada de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou mediante a emissão de 
recomendações unilaterais. Frustradas essas possibilidades de solução 
administrativa, só então se processa ao ajuizamento de uma Ação Civil Pública 
(ACP), com vistas a fazer valer a defesa dos interesses em jogo. (FARIAS, 2007, 
p.106). 

 

Até o dia 31 de dezembro de 2007, tanto o PIP quanto o PA, instaurados para tratar das 

denúncias relativas à gestão dos RCC na cidade do Recife, encontravam-se ativos, em 

andamento (ou seja, não foram concluídos, nem arquivados) e reuniam cerca de 1.000 páginas 

de documentos diversos – termos de declarações, ofícios, relatórios técnicos, recomendações, 

etc. O último registro do PIP (12ª PJ)  até aquela data, foi o termo de abertura do volume IV, 

em 12 de abril de 2006, não tendo sido juntado qualquer outro documento ou realizada 

qualquer audiência desde então. Já o último registro do PA (13ª PJ) foi um despacho do 

Promotor de Justiça, datado de 08 de setembro de 2007, determinando a elaboração da minuta 

de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a designação de reunião/audiência para a 

celebração do referido TAC. A excessiva carga de trabalho, o subdimensionamento da equipe 

técnica-administrativa de apoio às Promotorias de Justiça e o fato de cerca de pelo menos 

cinco Promotores de Justiça terem se revezado no acompanhamento desses dois 

procedimentos em particular ao longo dos últimos sete anos, podem explicar, em parte, a 

morosidade para o desfecho ou conclusão das investigações a cargo do MPPE. 

 

Apesar das dificuldades de ordem técnica e administrativa, o MPPE vem prestando relevantes 

serviços à comunidade. Nesse caso específico do trato das denúncias relativas à deposição 

irregular dos RCC na cidade do Recife, coube ao MPPE o mérito de, pela primeira vez, 

promover a mobilização dos atores sociais envolvidos com a gestão desse tipo de resíduo – 

Prefeitura (por meio de seus órgãos: EMLURB/DLU, DIRCON e DIRMAN), Sindicato da 

Indústria da Construção Civil, órgão estadual de controle ambiental (CPRH) e representantes 

das empresas coletoras de entulhos de obras, além do próprio MPPE. Nas inúmeras audiências 

que foram realizadas nos últimos sete anos, o MPPE, respaldado pela legislação vigente e no 

âmbito de suas atribuições, chamou à responsabilidade todos os atores sociais, reuniu 

documentos, relatórios técnicos e deliberou diligências e recomendações.  
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Além do papel de mobilizador, “há um vivo interesse do MPPE em se valer do concurso de 

parceiros e outros interessados na missão de proteger o meio ambiente” e essa diretriz está 

expressa em seus diplomas legais, como é o caso da “Resolução PGJ Nº 183/94 (art. 2º, 

incisos I a V) que estabelece a competência dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias 

de Justiça (CAOPS) para promoverem a integração e o intercâmbio interno e externo com 

órgãos e entidades que atuem em áreas correlatas ou afins” (FARIAS, 2007, p.102). Os 

Quadros 4.3. e 4.4. apresentam um resumo dos principais encaminhamentos ocorridos, até o 

dia 31 de dezembro de 2007, nos dois procedimentos que estão em andamento no MPPE.  

 

Quadro 4.3. – Síntese dos principais encaminhamentos e ações do MPPE entre 2000 e 2006 
 

Procedimento de Investigação Preliminar 
PIP �º 122000PIP015-1 (instaurado em: 16/05/2000) 

Objeto: Disposição de resíduos de Construção Civil, podas de árvores e outros em áreas não autorizadas na 
Cidade do Recife 

� Audiência (28/04/00). Participam: MPPE, EMLURB, CPRH, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os 
representantes das duas empresas de coleta e transporte de RCC denunciadas por uma outra empresa 
concorrente. Notificada a EMLURB a apresentar lista das empresas cadastradas e relatórios mensais de 
descarrego de RCC no aterro da Muribeca por essas empresas; CPRH notificada a apresentar relação de 
empresas cadastradas e identificação de áreas de aterros clandestinos. 

� EMLURB apresenta, em 10/05/00, a relação das 20 empresas cadastradas para a prestação de serviços de 
coleta, remoção e transporte de RCC (observação: 10 das quais ainda estão em operação em 2007). 

� Instaurado o Procedimento de Investigação Preliminar Nº 132005PA338-1 para apurar os fatos relacionados 
com a disposição irregular de resíduos sólidos provenientes da construção civil, podas de árvores e outros em 
áreas não autorizadas do município do Recife (Portaria Nº 01/2000 – MPPE 12ª PJ, de 16/05/00). 

� CPRH apresenta, em 24/05/00, a relação de 26 empresas cadastradas (incluindo todas empresas de coleta de 
resíduos sólidos que atuam em diversos municípios do Estado), das quais 13 estavam em situação de 
regularidade com o licenciamento ambiental (licença de operação – LO), 09 em exigência (para renovação 
e/ou liberação da LO) e 04 empresas com LO vencida (duas das quais constavam do cadastro de empresas de 
coleta e transporte de RCC da EMLURB). A CPRH apresenta a relação de 4 áreas identificadas como aterros 
clandestinos de RCC na cidade do Recife. 

� Os relatórios mensais elaborados pela EMLURB e encaminhados ao MPPE apresentam várias empresas 
cadastradas para as quais não havia qualquer registro de descarrego de RCC no aterro da Muribeca. O relatório 
expedido em dezembro de 2000 apresentava 23 empresas constando do cadastro da EMLURB. 

� Audiência (18/12/00). Participam: MPPE, EMLURB e CPRH. Delibera-se pela notificação das empresas que 
constam do cadastro da EMLURB sem registro de descarrego no aterro da Muribeca para que compareçam à 
12ª Promotoria de Justiça para prestar esclarecimentos. Notificado o Diretor Presidente da EMLURB a 
informar o quantitativo de equipamentos dessas empresas (caminhões e caçambas estacionárias). 

� No período entre 19/01/01 e 19/09/01 são realizadas diversas audiências com as empresas notificadas a prestar 
esclarecimentos. As justificativas para não estarem descarregando metralhas/entulho no aterro da Muribeca 
foram muitas: 

- Demora para se descarregar na Muribeca (longas filas na balança); 
- Utilização do aterro da Aguazinha em Olinda; 
- Atendimento de pedidos de particulares para aterramento de terrenos e acessos; 
- Utilização de terrenos de terceiros, mediante autorização do proprietário, para realizar o descarrego. 

� Audiência (05/10/01). Participam: MPPE, EMLURB e CPRH. A CPRH comunica que desconhece a 
existência das áreas de aterro clandestino de RCC indicadas por algumas empresas e coleta e transporte que 
foram notificadas pelo MPPE. Também declara que não tem autuado essas empresas pela dificuldade de 
constatar tais irregularidades. EMLURB e CPRH notificadas pelo MPPR a realizar vistorias nos terrenos 
indicados. Em 18/10/01 e 19/10/01, respectivamente, a EMLURB e a CPRH encaminham seus relatórios de 
vistorias para o MPPE. 
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Quadro 4.3. – Síntese dos principais encaminhamentos e ações do MPPE entre 2000 e 2006 
(continuação) 

 
Procedimento de Investigação Preliminar 

PIP �º 122000PIP015-1 (instaurado em: 16/05/2000) 
Objeto: Disposição de resíduos de Construção Civil, podas de árvores e outros em áreas não autorizadas na 

Cidade do Recife 

� Recomendação �º 04/2001 – 13ª PJ, de 12/11/01. Recomenda-se às empresas de coleta e transporte de 
resíduos (26 no total): 

- Absterem-se de dispor os RCC, podas, metralhas e outros resíduos em locais não autorizados pela 
EMLURB e não licenciados pela CPRH; 

- Informar ao MPPE no prazo de 30 dias sobre o acatamento dos termos da Recomendação; 
- Adverte que o não cumprimento dos termos da recomendação poderá ensejar a adoção de medidas de 

ordem civil, criminal e administrativa, inclusive interdição de atividades diante a responsabilização das 
empresas e de seus respectivos proprietários; 

- Resolve, por fim, determinar à Secretaria das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente: i) remeter 
cópia da Recomendação às empresas citadas; ii) encaminhar para publicação no Diário Oficial do 
Estado e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente (CAOP-MA). 

� Em 12/12/01, um grupo de 07 empresas de coleta e transporte de RCC se organiza e encaminha carta ao 
MPPE, solicitando reunião para se discutir e se definir ações práticas de modo a tornar viável que todos os 
resíduos gerados na cidade do Recife sejam dispostos no aterro da Muribeca “como determina a lei e manda a 
boa prática”. O grupo sugere comunicar ao Sinduscon-PE e à Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário (Ademi-PE) acerca da responsabilidade direta das suas filiadas quanto ao transporte e remoção dos 
resíduos sólidos e/ou RCC por elas gerados. Requer, ainda, que se faça gestões junto à Prefeitura da Cidade do 
Recife para que se crie mais de um ponto na cidade para descarrego de RCC (preferencialmente, um na Zona 
Norte e outro na Zona Sul), além de estudar a viabilidade da implantação de uma usina de reciclagem de RCC. 
Solicita, também, criar acesso exclusivo e independente para as empresas de coleta de RCC no aterro da 
Muribeca, computando o ingresso dos resíduos pelo número de viagens (e não mais pelo peso). 

� Audiência (14/12/01). Participam: MPPE, EMLURB, representantes de 05 empresas de coleta e transporte de 
RCC. Discutidas as reivindicações das empresas de coleta e transporte de RCC. EMLURB informa que 
estudos de viabilidade estão em andamento pela UFPE para a utilização de uma área, próxima à Zona Norte, 
como aterro de inertes. Principais deliberações: designar audiência com os presentes além de representantes da 
UFPE, CPRH, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Jaboatão dos Guararapes, Prefeitura Municipal de 
Jaboatão dos Guararapes (em razão da gestão co-partilhada do aterro da Muribeca entre Recife e Jaboatão); 
oficiar CPRH e Cipoma para intensificarem a fiscalização das empresas de coleta e transporte de RCC; 
designar audiência com a Prefeitura Municipal de Olinda para definir sobre a utilização temporária do aterro 
da Aguazinha para o recebimento de resíduos provenientes do Recife. 

� Recomendação �º 03/2001 – 12ª PJ, de 20/12/01. Recomenda-se ao Sinduscon-PE que adote as seguintes 
providências: i) Orientar os seus associados para não contratarem empresas de coleta e transporte de RCC que 
não estejam cadastradas junto à EMLURB ou que estiverem dispondo os resíduos em locais diversos ao aterro 
da Muribeca; ii) informar ao MPPE, no prazo de 10 dias, sobre o acatamento da Recomendação. 

� Audiência (12/03/02). Participam: MPPE; PJ Meio Ambiente de Jaboatão dos Guararapes e de Olinda; 
Cipoma, EMLURB; Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes; representantes de 07 empresas de 
coleta e transporte de RCC. Principais deliberações: oficiar a CPRH para enviar relação de empresas 
licenciadas para coleta e transporte de RCC; concedido prazo de 15 dias para EMLURB enviar relação das 
empresas cadastradas que não estão descarregando RCC no aterro da Muribeca; recomendação conjunta às 
Prefeituras Municipais do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes para contratarem apenas empresas 
licenciadas. 

� Audiência (08/08/02). Participam: MPPE; representantes das prefeituras de Olinda, Jaboatão dos Guararapes; 
EMLURB; CPRH; SINDUSCON-PE; UFPE. O grupo sugere a criação de um fórum de discussão sobre o 
tema dos resíduos da construção civil nos três municípios. Delibera-se pelo agendamento de reunião para 
início das atividades do fórum de discussão. 

� Em 14/07/05 foi encerrado o volume III do PIP (fls. 611) e em 12/04/06 foi feita a abertura do volume IV (fls. 
613), não tendo havido qualquer despacho ao PIP desde então. 

 
 

Fonte: Pesquisa documental do procedimento PIP Nº 122000PIP015-1 
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Quadro 4.4.  – Síntese dos principais encaminhamentos  e ações do MPPE entre 2005 e 2007 

 
Procedimento Administrativo 

PA �º 132005PA338-1 (instaurado em: 28/12/2005) 
Objeto: Denúncia de ausência de controle e fiscalização dos resíduos da Construção Civil 

 

� Denúncia formalizada por meio de ofício do Sindicato dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e 
Ferramentas de Pernambuco (SINDILEQ) – representando um grupo de empresas de coleta, e transporte de 
RCC, e enviada ao MPPE; à EMLURB; à DIRCON; e à CPRH (17/10/05); 

� MPPE expede ofícios à EMLURB, DIRCON, e DIRMAN requisitando relatório acerca das fiscalizações 
realizadas às transportadoras de RCC; 

� MPPE expede ofício à Brigada Ambiental, à Cia. de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e ao Depto. de 
Trânsito (DETRAN) para conhecimento do teor das denúncias e providências cabíveis; 

� Relatório da EMLURB aponta cinco empresas de coleta e transporte de RCC cadastradas sem registro de 
descarrego no Aterro da Muribeca durante o ano de 2005 e informa sobre as notificações da fiscalização no 
período: 

- Advertência: 2.266 (93%); 
- Apreensão: 80 (3%); 
- Multa: 97 (4%) 

� Instaurado o Procedimento Administrativo 132005PA338-1 para apurar a ocorrência de possíveis danos ao 
meio ambiente (Portaria Nº 52/2005 – MPPE 13ª PJ, de 28/12/05). 

� Audiência (23/02/06). Participam: MPPE, EMLURB, DIRCON, DIRMAN, SINDILEQ, Sinduscon-PE e 
Ademi-PE. Ouvidas as partes quanto às suas ações, responsabilidades e competências. SINDILEQ ressalta 
que as empresas de coleta e transporte de RCC legalizadas sofrem prejuízos face à concorrência desleal; 

� Audiência (20/03/06). Participam: MPPE,e representantes de 11 empresas de coleta e transporte de RCC 
cadastradas. A empresa Conlurb, proprietária de um terreno na Guabiraba, sugere parceria entre 
EMLURB/Prefeitura da Cidade do Recife e CPRH para viabilizar o licenciamento da área para que ali se 
instale uma unidade de descarrego de RCC na Zona Norte; 

� Audiência (17/04/06). Participam: MPPE, SINDILEQ, EMLURB e 13 empresas de coleta e transporte de 
RCC cadastradas. Reafirmada a necessidade de uma área na Zona Norte para descarrego de RCC. 
Comunicado o teor de ofício expedido pela CPRH à Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura da Cidade 
do Recife informando que não mais licenciará as empresas transportadoras de RCC a partir de 19/03/06. 
Concedido prazo de 10 dias para que a empresa Conlurb apresente protocolo de solicitação junto à CPRH de 
licenciamento da área que possui na Guabiraba. Designada a data de 24/05/06 para firmar TAC; 

� Audiência (25/04/06). Participam: MPPE, EMLURB, DIRCON, DIRMAN, CPRH. Concedido prazo de 10 
dias à CPRH para se pronunciar a respeito da solicitação de licenciamento da área de propriedade da empresa 
Conlurb, localizada no bairro da Guabiraba. Deliberada expedição de ofício à Secretaria de Assuntos 
Jurídicos da Prefeitura da Cidade do Recife para se pronunciar a respeito da celebração de convênio de 
cooperação técnica com a CPRH acerca da atividade de Licenciamento Ambiental Municipal, conforme 
legislação vigente (Decreto Municipal Nº 20.402/2004). 

� Representante da Conlurb informa, em 25/04/06, que o protocolo do pedido de licenciamento da área de sua 
propriedade depende, segundo a CPRH, de anuência prévia da DIRCON que, por sua vez, necessita do 
registro do imóvel. O prazo da DIRCON para expedir tal anuência é de 30-45 dias. 

� Audiência (24/05/06). Participam: MPPE, EMLURB e representantes de 09 empresas de coleta e transporte 
de RCC. Deliberado que sejam cumpridas as deliberações da audiência anterior; 

� Audiência (30/08/06). Participam: MPPE, técnicos da EMLURB, DIRCON, DIRMAN e CPRH, 
representantes de 08 empresas de coleta e transporte de RCC. Prejudicada a assinatura do TAC em razão da 
ausência dos representantes legais, com poderes de decisão, da CPRH, EMLURB, DIRCON, e DIRMAN. 
Designada nova data (25/09/06, às 14:00h) para discussão de cláusulas e assinatura do TAC. 

� A referida audiência não se realizou dado ao fato do Promotor de Justiça Dr. André Silvani da Silva Carneiro 
proceder a melhor análise do PA, conforme certidão Nº 016/2006 – 13ª PJ, de 27/09/06. 

� Despacho expedido pelo Promotor de Justiça Dr. Geraldo Margela, em 09/08/07, determinando a elaboração 
de minuta de TAC e designação de audiência para celebração do TAC. Este foi o último registro no PA até 31 
de dezembro de 2007. 

 
 

Fonte: Pesquisa documental do Procedimento Administrativo Nº 132005PA338-1 
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De acordo com a pesquisa, para os Promotores de Justiça titulares da 12ª PJ e da 13ª PJ, a 

noção de gestão integrada de resíduos da construção pressupõe, necessariamente, a articulação 

e integração da comunidade com o Estado; tal integração deve ser multiinstitucional e 

multidisciplinar, dada à complexidade da matéria. O que se observa, segundo os Promotores 

de Justiça, é que, de um lado, a comunidade não se envolve tanto e do outro, o Estado pouco 

faz; é crescente a preocupação do grande gerador de RCC com o tema da gestão desses 

resíduos, mas a falta de regulamentação, a ausência de uma política clara e de instrumentos 

compatíveis com a realidade local inibem a realização de possíveis investimentos por parte da 

iniciativa privada.  

 

Na visão dos Promotores de Justiça, o principal desafio é definir a política de gestão dos RCC 

por parte do Poder Público municipal, nos termos da legislação vigente, e desenvolver o 

respectivo Plano de Gestão Integrada, estabelecendo, entre outros aspectos, as regras de 

participação dos diversos atores sociais (stakeholders) envolvidos. Outro desafio permanente 

diz respeito ao fiel cumprimento às leis. Tais desafios evocam a oportunidade de se retomar as 

atividades de mobilização e articulação dos atores sociais, recuperando-se a relação com o 

SINDUSCON-PE, além da EMLURB/DLU, CPRH, as universidades e as empresas 

prestadoras de serviços de coleta e transporte de RCC, estas últimas preferencialmente 

organizadas em uma associação, por exemplo. 

 

4.1.6.  A contribuição da indústria da construção civil 

 

No âmbito desta pesquisa, foram entrevistados dois membros da diretoria do SINDUSCON-

PE e realizou-se consulta rápida junto aos seus associados, por meio de questionário enviado 

por correio eletrônico. O principal objetivo era conhecer a visão dos grandes geradores de 

resíduos da construção civil sobre o atual modelo de gestão de RCC na cidade do Recife, sob 

a égide da Resolução CONAMA 307/2002. Embora apenas 5,7% dos associados tenham 

respondido ao questionário, foi possível observar alguns aspectos interessantes ao objeto desta 

pesquisa, de valor eminentemente qualitativo, que poderão sugerir algumas pistas para o 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados no futuro. 

 

A contribuição do SINDUSCON-PE constitui um marco nas discussões sobre a gestão dos 

RCC na cidade do Recife. Preocupado com as repercussões da Resolução CONAMA 

307/2002 na indústria da construção civil, o SINDUSCON-PE criou um fórum dinâmico para 
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troca de experiências, aquisição de novos conhecimentos e debates envolvendo os atores 

sociais, públicos e privados, que se relacionavam com o tema da gestão dos RCC. Foram 

convidados a participar, entre outros: MPPE, as prefeituras das cidades da Região 

Metropolitana, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), SENAI, 

SEBRAE, ADEMI-PE, EMLURB, CPRH, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Pernmabuco (CREA-PE), CAIXA, Universidades e representantes das 

empresas de coleta e transporte de RCC. Especialistas de várias cidades brasileiras 

participaram dessas reuniões, compartilhando suas experiências. 

 

A rigor, e em consulta às atas, a pesquisa constatou que a primeira reunião foi motivada após 

o SINDUSCON-PE ter comparecido a duas convocações do MPPE, com vistas a dar 

cumprimento à legislação de resíduos da construção civil junto aos seus associados. De fato, 

em audiência realizada no MPPE, em 08 de agosto de 2002, e que contou com a participação 

do SINDUSCON-PE, da EMLURB, da CPRH, da UFPE e de representantes das prefeituras 

de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, foi sugerida a criação de um fórum de discussão sobre o 

tema dos RCC. O SINDUSCON-PE assumiu a incumbência de capitanear o processo. 

 

Entre fevereiro de 2003 a novembro de 2005, vinte e cinco reuniões foram realizadas e 

diversas ações deflagradas. Foi criado um Grupo Gestor, formado pelo SENAI, SEBRAE e 

Universidades, para desenvolvimento do Projeto Piloto do Programa Entulho Limpo-PE 

(cartilha e programa de treinamento em canteiros de obras – Competir/Obra Limpa). 

Promoveu-se a realização de visitas técnicas de membros do Grupo Gestor a Belo Horizonte, 

São Paulo, Salvador e a Alemanha. A minuta de projeto de lei municipal da cidade do Recife 

para adequação à Resolução CONAMA 307/2002 foi apresentada e debatida. E, ainda, foi 

desenvolvido o Termo de Referência para a elaboração dos Projetos de Gerenciamento de 

RCC, obrigatórios para os grandes geradores, conforme previsto na Resolução CONAMA 

307/2002. 

 

Para os membros da diretoria do SINDUSCON-PE consultados no âmbito desta pesquisa, a 

experiência das reuniões foi um êxito. Entretanto, desde que a Lei Municipal sobre a gestão 

dos RCC foi aprovada não houve mais a mobilização ou articulação dos atores sociais 

envolvidos. “Está tudo desarticulado; é preciso retomar essa questão (...) o Poder Público 

precisa ser o indutor de todo o processo”, atesta um dos entrevistados. 
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Entre os principais desafios a serem enfrentados destacam: i) criar espaços descentralizados – 

Zonas Norte, Sul e Oeste, para a disposição final de RCC; ii) ter uma política pública eficiente 

para o trato da questão dos RCC; iii) viabilizar economicamente a implantação/operação de 

unidades de reciclagem de RCC (precisa ser, também, uma boa oportunidade de negócio).  

 

As oportunidades identificadas pelos entrevistados foram as seguintes: i) melhoria, otimização 

da construção; ii) possibilidade de investimentos em Áreas de Transferência e Transbordo 

(ATTs) e aterros de inertes; iii) possibilidade de se desenvolver mecanismos para redução da 

exploração de jazidas naturais: o agregado reciclado é melhor do que o produto natural tipo 

“B”; iv) alcance social da gestão de RCC. 

 

Quanto ao conceito de gestão integrada de RCC, duas concepções muito semelhantes foram 

apresentadas: i) processo que abrange desde a fase de planejamento, de projeto da edificação 

até a destinação final dos rejeitos gerados no canteiro de obras; e ii) processo que vai desde a 

concepção do projeto da edificação, incluindo a escolha dos materiais, até o final da obra. 

 

No que diz respeito à relação entre as construtoras e as empresas de coleta e transporte de 

RCC, o SINDUSCON-PE vem, sistematicamente, alertando seus associados para a 

importância de se exigir a apresentação do comprovante de transporte de resíduos (CTR), que 

atesta a destinação final dos RCC coletados e transportados. Entretanto, há o reconhecimento, 

por parte do SINDUSCON-PE, alguns associados têm sido displicentes no cumprimento a 

essa determinação, principalmente em obras públicas (muito raramente se prevê, nas planilhas 

de itens de custos de obras públicas, o item referente à coleta, transporte e destinação final dos 

RCC gerados). Há, também, o entendimento de que existe guerra de preços na contratação dos 

serviços de coleta e transporte de RCC e de que esse ambiente de negócios é fortemente 

marcado pela concorrência desleal.  

 

Por outro lado, tem crescido o entendimento, entre as empresas associadas ao SINDUSCON-

PE, de que os “caçambeiros”, isto é, aqueles que realizam transporte utilizando caminhões do 

tipo caçamba, venham a ser formalizados e cadastrados junto à EMLURB para realizar a 

coleta, remoção e o transporte de RCC, especialmente material de escavação que, na prática, 

dificilmente é transportado em caçambas estacionárias. 
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E finalmente, das nove empresas construtoras, associadas ao SINDUSCON-PE, que 

responderam ao questionário enviado por correio eletrônico, o que a pesquisa apurou foi o 

seguinte: 

 

� 4 empresas têm até 100 funcionários; 4 têm entre 101 e 500 funcionários e 1 declarou 

ter mais de 500 funcionários; 

� Quanto ao número de canteiros de obras em operação na cidade do Recife (data base: 

dezembro de 2007), 8 afirmaram terem entre 01 e 05 canteiros em operação na cidade 

e 1 declarou ter mais de 10 canteiros de obras; 

� 5 empresas construtoras informaram que não submeteram nenhum PGRCC à 

Prefeitura da Cidade do Recife, no período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007; 

entre essas empresas há uma que presta serviços de reformas e construção 

exclusivamente para o Governo do Estado de Pernambuco;  

� Entre as 4 empresas construtoras que submeteram algum PGRCC à análise da 

Prefeitura (EMLURB/DLU), duas elaboram os seus projetos internamente e duas 

contratam serviços de consultoria; 

� Uma empresa construtora declarou já ter submetido à análise da Prefeitura mais de 10 

PGRCC, no período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007; 

� Das 9 empresas pesquisadas, 3 informaram não haver participado de qualquer 

programa de treinamento e/ou capacitação sobre gerenciamento de resíduos da 

cosntrução civil no canteiro de obras. Entre aquelas empresas que participaram de 

iniciativas dessa natureza, 5 citaram programas promovidos pelo SINDUSCON-PE e 

convênio SENAI/SEBRAE e por uma empresa de consultoria; uma empresa fez da 

atividade de elaboração dos PGRCC uma oportunidade de capacitação de seus 

colaboradores; 

� Todas as 9 construtoras pesquisadas utilizam os serviços de empresas especializadas 

em coleta e transporte de RCC; 

� Com relação ao principal critério na hora de contratar os serviços de uma empresa 

especializada em coleta e transporte de RCC (prioridade = 1), o resultado foi muito 

variado: 

- Menor preço: 03 empresas;  

- Atendimento 24h: 01 empresa; 

- Qualidade do serviço: 01 empresa; 

- Comprovação do destino final dos RCC: 02 empresas; 
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- Situação legal da contratada: 02 empresas. 

� Algumas empresas também destinam parte dos resíduos gerados nos seus canteiros de 

obras a sucateiros (metais), padarias (madeira); a maioria declarou que os RCC são 

dispostos no aterro da Muribeca, mas uma construtora não soube informar o destino 

dos resíduos gerados. 

 

Apesar de não apresentar valor estatístico significativo, o que se observa nesta pequena 

amostra (5,7% do total das empresas construtoras, associadas ao SINDUSCON-PE), do ponto 

de vista qualitativo, é que há uma sinalização interessante para o desenvolvimento de outras 

pesquisas exploratórias, envolvendo o perfil e as práticas dos grandes geradores de RCC 

quando o assunto é gestão dos resíduos gerados nos canteiros de obras. 

 

4.1.7. As empresas de coleta, remoção e transporte de RCC  

 

4.1.7.1. Perfil e características gerais 

 

De acordo com a definição apresentada pela Resolução CONAMA 307/2002, “os 

transportadores são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, encarregadas da coleta e 

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação” (CONAMA, 2002 

– art. 2º, inciso III).  

 

O Decreto Municipal 18.082/1998, que regulamenta o transporte e a disposição de resíduos de 

construção civil na cidade do Recife, definiu, em seu artigo 17 que: “utilizar-se-á no 

transporte de resíduos da construção civil e outros, caminhões do tipo poliguindaste ou 

similar, com caçambas estacionárias apropriadas para a condução desses materiais”. A 

capacidade volumétrica máxima permitida para a caçamba estacionária é de 7m3 (RECIFE, 

1998b. art.18). A Figura 2.22. ilustra o tipo de equipamento autorizado. 

 



 
  

                                 

 98

                      
      www.mirassolimplementos.com.br                               www.mirassolimplementos.com.br 

 

Figura 4.22.  – Exemplos de caminhões equipados com poliguindaste para o transporte de 
caçambas estacionárias 

Fonte: VALENÇA, 2004, p.37 

 

Dentre as 13 empresas de coleta, remoção e transporte de RCC pesquisadas, todas cadastradas 

na EMLURB, quatro são de pequeno porte (operando com até 50 caçambas estacionárias), 

outras quatro de médio porte (51–150 caçambas), três de grande porte (+150 caçambas) sendo 

duas delas com 400 ou mais caçambas, e duas empresas não quiseram informar o número de 

equipamentos que possuem, por considerarem que essa é uma informação estratégica.  

 

A empresa mais antiga iniciou operação em 1991 e a mais nova entrou para esse ramo de 

negócios em 2007. As demais estão atuando no mercado desde 1996 (01 empresa); 1997 (02 

empresas); 1998 (03 empresas); 2001 (02 empresas) e 2003 (03 empresas). O Quadro 4.5. 

apresenta a síntese das características operacionais dessas empresas. 
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Quadro 4.5.  – Síntese do perfil operacional das empresas cadastradas de coleta e transporte 
de RCC pesquisadas na cidade do Recife 

 

Empresa 

Ano de 
início de 
op. coleta 

RCC 

Quant. Equiptos. 
Carteira de clientes 

(%) 
Grandes 

geradores 
que 

exigem 
CTR (%) 

Áreas 
utilizadas 

para 
descarrego 

RCC 

Outros 
resíduos 
coletados 

Caçambas Poli Pequenos 
geradores 

Grandes 
geradores 

A 2003 100 03 20 80 70 Muribeca 
Aguazinha 
Camaragibe 

Podação 
+contrato 
limpeza de 

canal 
(privado) 

B 2004 40 03 95 5 100 Muribeca 
Aguazinha 

Cabo 

- 

C 1991 28 02 100 - - Muribeca 
CIV (vidro) 

Olinda 
(Classe II) 

95% 
resíduos 
classe II 
vidro, 

plásticos, 
papelão 

D 2001 NI (*) NI (*) 50 50 10 Muribeca 
Aguazinha 
Mirueira 

- 

E 1998 150 03 + 01 
reserva 

30 70 90 Muribeca 
Aguazinha 

30% 
resíduos 
classe II 

F 1998 150 10 5 95 100 Muribeca - 
 

G 2003 40 01 40 60 40 Muribeca 
Aguazinha 

Cabo 

10% 
resíduos 
classe II 
Plástico, 
papelão 

H 2003 200 04 20 80 50 Muribeca 
Mirueira 

Cabo  

20% 
resíduos 
classe II 

I 1998 400 NI (*) 5 95 NI (*) Muribeca 80% 
resíduos 
classe II 

J 1996 
 

110 NI (*) ~0 ~100 NI (*) Muribeca ~100% 
resíduos 
classe II 

RCC 
esporádico 

K 2001 NI (*) NI (*) 60 40 NI (*) Muribeca  
L 1997 50  20 80 NI (*) Muribeca  
M 1997 450  30 70 50 Muribeca  

 

NI (*) Não Informado 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa de campo (entrevistas) 
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4.1.7.2. Aspectos do ambiente de negócios e seus impactos 

 

Valença (2004), apresenta os resultados de pesquisa de campo, realizada em fevereiro de 

2002, sobre o ambiente competitivo no qual atuavam as empresas de coleta e transporte de 

RCC na cidade do Recife. À época, foram entrevistados 6 empresários dos quais apenas três 

ainda atuam nesse ramo de negócios. Naquela ocasião, foram abordados aspectos 

relacionados ao perfil profissional de cada empresário; à motivação que o levou a investir no 

negócio de coleta e transporte de RCC; ao conhecimento anterior que tinha sobre esse tipo de 

negócio; ao nicho de mercado em que atuava; além dos principais problemas e oportunidades 

identificados e as estratégias de curto prazo para lidar com esse cenário. 

 

Os problemas identificados foram muitos, entre eles (VALENÇA, 2004): 

 

� Concorrência desleal; guerra de preços; 

� Falta de uma política nacional de resíduos sólidos e em particular, diretrizes para a 

gestão dos RCC; 

� Falta de fiscalização e cumprimento da legislação vigente em nível local; 

� Dificuldades em se obter a licença de operação, emitida pelo órgão de controle 

ambiental estadual (cerca de 03 meses, no mínimo); 

� Uma única instalação autorizada a receber RCC (aterro controlado da Muribeca), 

localizada a 20 km do centro gerador de entulho de obras; 

� Falta de capital/linhas de crédito para investimento na empresa; 

� Margens de lucro extremamente pequenas; e 

� Morte prematura das empresas. 

 

Por outro lado, as oportunidades que então se vislumbravam eram as seguintes: 

 

� Iniciativas embrionárias locais e regionais para discussão de questões relativas à 

gestão de RCC, com a participação do Sindicato da Indústria da Construção Civil, 

universidades e outros stakeholders; 

� A expectativa positiva em torno da entrada em vigor da futura Resolução CONAMA 

307/2002 (que foi aprovada em julho daquele ano); 

� Possibilidades de novos negócios, envolvendo a reciclagem de RCC, por exemplo, no 

futuro próximo; 
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� Movimentação do Ministério Público Estadual, no sentido de cobrar a 

responsabilidade de cada dos atores envolvidos na gestão dos RCC na cidade do 

Recife, em particular, a Prefeitura, o órgão de controle ambiental estadual e as 

empresas de coleta e transporte. 

 

Passados cinco anos desde a realização da pesquisa anterior, o que mudou para as empresas 

de coleta e transporte de RCC na cidade do Recife? É que se verá no item a seguir. 

 

4.1.7.3. Percepções da situação atual e visão de futuro 

 

De acordo com as empresas entrevistadas nesta pesquisa, entre os principais desafios para a 

atividade de coleta e transporte de RCC na cidade do Recife destacam-se: 

 

� O desaquecimento da indústria da construção civil observado nos últimos anos 

(embora se reconheçam os sinais de retomada do crescimento desse setor mais 

recentemente, resultado da estabilidade econômica e do surgimento de novas linhas de 

financiamento e de crédito); 

� Necessidade permanente de superar a concorrência desleal, seja com agentes 

clandestinos ou irregulares; seja com aqueles agentes que, mesmo regulares e 

cadastrados, não realizam a disposição final dos RCC em áreas licenciadas; 

� Dificuldades operacionais no centro da cidade, em função do tráfego, ou quando se 

necessita de autorização especial da Prefeitura para realizar a operação de carga e 

descarga em locais específicos; 

� Baixo nível de conscientização do cliente que ainda, em grande parte, busca apenas o 

menor preço, sem se preocupar com o destino final do entulho de obras por ele gerado. 

Muitos clientes se certificam se a empresa de coleta e transporte é licenciada e 

cadastrada, mas não exigem a apresentação do ticket de comprovação de disposição 

dos resíduos em área legal; 

� A única área licenciada para disposição final (ou “descarrego”) de RCC, o aterro 

controlado da Muribeca, está próxima de seu limite de carga ou esgotamento. Além 

disso Muribeca, que está localizada a 20 km de distância do centro gerador de RCC, é 

alvo de fragilidades institucionais consideráveis, já que sua gestão é compartilhada 

entre o Município do Recife e o de Jaboatão dos Guararapes, ficando ao sabor das 

oscilações de ordem políticas; e 
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� Fiscalização ineficiente e ineficaz por parte do Poder Público. 

 

Para o enfrentamento desses desafios, as empresas pesquisadas vêm realizando as seguintes 

ações: 

 

� Diversificação das operações, seja introduzindo novos serviços, em particular para os 

grandes geradores de RCC (serviços de gerenciamento de RCC no canteiro de obras) 

ou, alternativamente, reduzindo as operações com RCC e ampliando a oferta de 

serviços de coleta e transporte de outros tipos de resíduos (materiais recicláveis, por 

exemplo, originários de indústrias); 

� Pressão sobre o Poder Público (a Prefeitura, o órgão de controle ambiental estadual e o 

Ministério Público) para que as ações de fiscalização sejam mais efetivas e eficazes, 

de modo a cobrar a parcela de co-responsabilidade que cabe a cada um dos atores 

envolvidos na gestão dos RCC; 

� Realização de pesquisas de mercado e sobre a atuação da concorrência; 

� Redução dos custos operacionais, otimizando a frota com a utilização de caminhões 

capazes de transportar duas caçambas estacionárias por viagem. 

 

Algumas opiniões colhidas pela pesquisa: 

 

Estratégia para lidar com os desafios? “de acordo com a legislação... de acordo com 
maré”... Porém a concorrência desleal atrapalha... 
 
Melhoria no atendimento ao cliente; menos tempo de espera para a troca de 
caçambas... 
 
Um dia isso tem que moralizar... É preciso melhorar a conscientização... 
 
Tentar orientar o cliente sobre a prática irregular de alguns concorrentes, sem 
“queimá-los” diretamente... 
 
“Sou brasileiro... não desisto nunca”... Diversificação dos negócios: estou partindo 
para locação de equipamentos para a construção civil... 
 
Não vejo o futuro com muito otimismo, enquanto existirem as barreiras ... tentar 
juntamente com os colegas deste ramo de atividade fazer com que apareçam 
parceiros de bom senso nas administrações públicas que tenham conhecimento de 
todo o processo: da geração ao destino final, com o reaproveitamento dos RCC... 
Geralmente os responsáveis pela administração pública não entendem do assunto... 
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Para os empresários entrevistados nesta pesquisa, a Resolução CONAMA 307/2002 e os seus 

desdobramentos legais, como a Lei Municipal nº 17.072/2005, não constituíram, até o 

momento, fatores de mudança significativa no âmbito da gestão de RCC na cidade do Recife 

de um modo geral ou no ambiente de negócios de coleta e transporte de metralha em 

particular. Há o entendimento, entretanto, de que a médio e longo prazo, os grandes clientes, 

ou seja, as construtoras, gradualmente passarão a exigir das empresas de coleta e transporte de 

entulho de obras a apresentação de comprovante de descarrego dos resíduos em área 

licenciada. Contratar quem está cadastrado e opera dentro da legalidade passará a ser a regra 

nas empresas construtoras. As diversas opiniões dos empresários são apresentadas a seguir: 

 

A PCR impõe regras sem oferecer infra-estrutura. Fiscalização ruim (fiscais mal-
humorados, arrogantes, mal-remunerados...); “estamos marginalizados”; 
 
Aumentou a fiscalização da EMLURB... e aumentou a burocracia...; 
 
O serviço fica mais caro (R$120,00) se o cliente exigir o CTR (ticket de 
descarrego). Utilizamos área autorizada pela CPRH para dispor os RCC 
(autorização de aterro): o proprietário do aterro emite um ticket de comprovação do 
descarrego na área... “Onde fica? Se vazar a informação de onde é essa área, a 
gente perde espaço”... 
 
Os clientes (as construtoras) estão tentando entrar na linha; 
 
As construtoras começaram a se adequar...Tem que pressionar as construtoras! 
“Somos meros transportadores: nós levamos os resíduos onde a construtora, o 
cliente quiser”... 
 
A Resolução do CONAMA e a nova Lei Municipal não foram fatores de mudança 
para o meu negócio; a legislação existente já era suficiente. Enquanto não houver 
fiscalização, não resolve. Houve melhoria em relação ao cliente: algumas 
construtoras passaram a exigir o ticket de descarrego... 
 
Não houve mudanças significativas.. No futuro será necessário fazer valer, de fato, 
a legislação; só deverá sobreviver quem estiver legal... 
 
EMLURB fechando o cerco (p.ex. caçamba sobre a calçada...). Aumento de 
despesas com combustível (para descarregar apenas na Muribeca...) 
 
As empresas vão ser cobradas pelo destino final legal dos resíduos. Conseqüência 
negativa: apenas 1 área licenciada (Muribeca): aumento nos custos de 
transporte/custos do serviço; há o problema da falta de segurança no aterro (assaltos 
freqüentes), fila para entrar... 
 

 
Por outro lado, a crescente tendência da indústria da construção civil pela adoção de métodos 

e materiais construtivos que gerem menos impacto no meio ambiente, inclusive menos 

resíduos, pode também, a médio e longo prazo, reduzir sensivelmente o mercado para as 

empresas de coleta e transporte de RCC. A saída poderá ser a diversificação e/ou a 

verticalização dos negócios, agregando mais valor para o cliente (por exemplo, oferecendo 
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serviços de reciclagem de entulho, segregação de materiais recicláveis no canteiro de obras, 

etc), como alguns empresários já estão fazendo. A experiência internacional, por exemplo, 

tem discutido as vantagens e desvantagens de se contratar empresas especializadas apenas em 

coleta e transporte do entulho de obras gerado, apresentando, como uma alternativa possível, 

a realização desse serviço de forma direta pelo próprio gerador, eliminando-se intermediários 

e tendo acesso, em primeira mão, ao conhecimento quando se gerencia diretamente o fluxo 

dos resíduos gerados, configurando uma oportunidade para melhorar a eficiência na utilização 

dos materiais e para promover a reutilização dos RCC no próprio canteiro de obras (NAHB, 

1997, p.16).  

 

E finalmente, um outro aspecto pesquisado junto aos empresários do segmento de coleta e 

transporte de RCC diz respeito ao conceito de gestão integrada de resíduos da construção 

civil, um dos objetivos a serem alcançados, de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002. 

O que se entende por gestão integrada de resíduos da construção civil? As respostas foram as 

mais variadas possíveis, como se mostra a seguir: 

 

Dividir o lixo em recipientes separados no canteiro de obras 
 
As empresas terem local apropriado para realizar o descarrego dos resíduos 
 
“É coisa boa, né? Estou por fora...” 
 
Integração entre a origem e o reaproveitamento, com regulamentação coerente, 
atendendo e respeitando o meio ambiente 
 
“Não sei do que se trata”... 
 
Ação integrada e articulada entre EMLURB e outros órgãos e  agentes interessados 
em reaproveitar o RCC 
 
Serve para que as empresas se fortaleçam no mercado 
 
“Não sei...” 
 

4.2. Discussão dos resultados da pesquisa  

 

Há dez anos, a cidade do Recife regulamentou a atividade de coleta, remoção e transporte de 

RCC. De fato, em 1998, sob a égide da privatização dos serviços públicos de limpeza urbana, 

política essa adotada amplamente pela administração municipal da época, estabeleceram-se 

regras para o cadastramento de empresas privadas e para a prestação de serviços de coleta, 

remoção e transporte de metralhas e entulhos de obras, em regime de livre concorrência no 
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mercado. Com essa iniciativa, caberia à prefeitura única e exclusivamente os papéis de 

regulador e de agente fiscalizador, sob a ótica do Estado mínimo neoliberal. Foi uma decisão 

política, com expectativa de retornos econômicos para os cofres públicos, na medida em que a 

relação passaria a ser entre o gerador-pagador e o prestador de serviços privado, e não 

necessariamente uma alternativa para solucionar os problemas de ordem ambiental ou social. 

 

A regulação da prestação dos serviços de coleta, remoção e transporte de RCC restringiu-se (e 

ainda em grande parte é assim) aos aspectos de regulação do transporte: obrigatoriedade do 

cadastro, renovado anualmente mediante inspeção dos veículos, apresentação de 

documentação e pagamento de taxas de licenciamento de operação. A gestão dos RCC não foi 

contemplada em todas as suas dimensões. 

 

Os problemas ambientais, decorrentes da deposição irregular de metralha e entulhos, 

especialmente em manguezais, se agravam: denúncias chegam à mídia e ao Ministério 

Público. As empresas de coleta e transporte de RCC licenciadas reclamam da fiscalização 

ineficiente e ineficaz por parte da EMLURB; da concorrência desleal com agentes 

clandestinos e informais ou mesmo com empresas cadastradas não-conformes; e da guerra de 

preços e baixas margens de lucro; a falta de conscientização por parte do cliente e os altos 

custos envolvidos no deslocamento até o aterro da Muribeca, única unidade de destinação 

final licenciada para receber resíduos sólidos. Morte prematura das empresas é apenas uma 

das conseqüências; deposição irregular de RCC é outra. 

 

A notícia de que novas experiências aparentemente bem sucedidas em Belo Horizonte, 

Ribeirão Preto e São Paulo, tendo a reciclagem de RCC como ponto focal, atrai a atenção de 

alguns empresários do ramo de coleta e transporte de RCC; os estudos e projetos no entanto 

não decolam, principalmente porque não há uma política pública específica, que possa 

garantir uma margem de risco mínimo ao pequeno investidor privado; falta vontade política e 

com isso falta interesse do Poder Público em estabelecer parcerias com a iniciativa privada. 

 

A esperança de novos tempos estava depositada na Resolução CONAMA 307/2002. A 

indústria da construção civil foi a primeira a perceber que ali havia uma oportunidade para se 

rever e melhorar processos construtivos, diminuir desperdícios de materiais no canteiro de 

obras, reduzir custos. O SINDUSCON-PE convocou seus associados para discutir os cenários 

de mudança que se avistavam no horizonte próximo e mobilizou outros atores sociais, 
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públicos e privados, a participar, inclusive a academia. Por cerca de três anos realizaram-se 

reuniões, debates, estudos, visitas técnicas e produziu-se uma cartilha informativa, de 

orientação às construtoras; realizaram-se cursos e programas de treinamento para o trato dos 

RCC nos canteiros de obras. 

 

A gestão dos RCC na cidade do Recife, no entanto, permaneceu sem avanços significativos. 

Inexiste uma política clara, inequívoca, de amplo conhecimento da sociedade e ainda constitui 

um grande desafio a ser enfrentado. Não estão estabelecidos mecanismos e as regras de 

participação dos atores sociais; há conflitos internos na própria prefeitura 

(DIRMAN/DIRCON/EMLURB); entre a prefeitura e a CPRH e com os grandes geradores. 

 

As diretrizes básicas para a implantação do Programa de Gerenciamento de RCC (para 

atendimento aos pequenos geradores) e para os Projetos de Gerenciamento de RCC (de 

responsabilidade dos grandes geradores) foram estabelecidas em lei, ainda não 

regulamentada, porém desvinculadas de uma política pública e não amparadas pelo Plano de 

Gerenciamento Integrado de RCC previsto na Resolução CONAMA 307/2002. 

 

A ausência do Plano de Gerenciamento Integrado de RCC e dos respectivos instrumentos 

necessários à sua efetiva implementação pode inviabilizar todo o processo e a situação tenderá 

a se agravar. O quadro atual é de total desarticulação e de carência de planejamento (curto, 

médio e longo prazos) e nesse cenário cada ator social “se defende” como pode. 

 

A CPRH, nitidamente, se excluiu do processo, se afastou do problema; a postura da 

EMLURB não é aquela de gestor, indutor e catalisador das ações para uma gestão que se 

pretenda integrada e sustentável. Falta o timoneiro; o barco está à deriva. Não há, em curto 

prazo, perspectiva de investimento público ou privado, seja para adequar a rede dos Pontos de 

Recebimento de Resíduos (PRRs), que se confundem com pontos críticos de acúmulo de 

entulho, seja para a implantação de uma rede de áreas de transferência e transbordo (ATTs) 

para atendimento aos grandes geradores. 

 

O Ministério Público de Pernambuco, incansável na sua luta, e apesar de todo o esforço 

empreendido desde o ano 2000, não vem atuando com o tempo de resposta que a questão 

demanda.  
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As empresas de coleta e transporte de RCC têm falhado na suas iniciativas de organização da 

categoria; por enquanto não sofrem ameaças de substitutos mas a disseminação dos 

programas de qualidade e de melhoria contínua, desenvolvidos pelas construtoras, seus 

principais clientes, certamente impactará na geração de resíduos, reduzindo também o número 

de viagens necessárias para a coleta e remoção e transporte desses resíduos para a  disposição 

final. Insistir em permanecer exclusivamente na atividade de coleta e transporte de RCC, com 

a atual estrutura de custos e ambiente de negócios, desaparecer do mercado será só uma 

questão de tempo. Muitos empresários do setor já perceberam isso e estão tomando algumas 

atitudes a respeito, desde sair do negócio a buscar outras atividades correlatas, agregando 

valor aos serviços já prestados. 

 

À luz da Resolução CONAMA 307/2002, a cidade do Recife ainda precisa percorrer um 

longo caminho e a passos largos, com vistas a uma gestão integrada e sustentável. O que se 

apreende dos resultados obtidos da pesquisa é apresentado sucintamente a seguir: 

 

� Falta uma política municipal de gestão de RCC e o seu principal instrumento, o Plano 

de Gerenciamento Integrado de RCC; 

� A EMLURB ainda não assumiu seu papel de gestor, indutor e catalisador do processo; 

� O gerenciamento de resíduos, na forma como está definido na Resolução CONAMA 

307/2002 não está sendo atendido plenamente. Não há um entendimento claro e 

inequívoco às seguintes questões relativas ao gerenciamento dos RCC: i) quais atores 

sociais serão envolvidos na gestão dos RCC? ii) o quê deve ser feito? iii) como deve 

ser feito? iv) utilizando-se quais recursos para isso? v) como efetivar e medir a meta 

dos 3Rs? vi) quais ações serão implementadas, no âmbito de quais programas? em que 

prazo? 

� A visão sistêmica para a gestão integrada e sustentável dos RCC está prejudicada; 

embora tenham sido institucionalizados por lei o Programa de Gerenciamento de RCC 

e os Projetos de Gerenciamento de RCC, não foram previstas ações de informação e 

comunicação; 

� O entendimento que os diversos atores sociais envolvidos têm sobre o conceito de 

gestão integrada de resíduos da construção civil é vago e muito variado, o que 

corrobora com a pesquisa de Nunesmaia (2002) sobre as diversas acepções para o 

termo; 
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� A Lei Municipal 17.072/2005, de adequação à Resolução CONAMA 307/2002, foi 

sancionada há três anos e ainda não foi regulamentada, o que cria dificuldades, por 

exemplo, impede o acesso do Poder Público e da iniciativa privada às linhas especiais 

de crédito da CAIXA; 

� Os benefícios de ordem econômica, ambiental e social identificados na pesquisa ainda 

são muito tímidos. 

 

O status quo e a experiência anterior, bem sucedida, de mobilização e articulação dos atores 

sociais em torno de reuniões regulares promovidas pelo SINDUSCON-PE para debater as 

questões relativas à gestão dos RCC e pôr em marcha ações concretas, sinalizam 

positivamente para a oportunidade de se empreender esforços com vistas ao estabelecimento 

de uma rede de política pública (policy network), envolvendo agentes públicos e privados. 

Trata-se de uma alternativa que, se bem implementada, permitirá uma melhor compreensão 

do ambiente de incertezas, contribuindo para a sobrevivência organizacional e implementando 

ações numa abordagem de co-responsabilidade e cooperação mútuas.  

 

Tal rede de política pública para a gestão integrada e sustentável de RCC na cidade do Recife 

deverá se apoiar em múltiplas dimensões: 

 

� Política: legitimando a ação articulada entre os atores sociais envolvidos, públicos e 

privados; compromisso e co-responsabilidade; estabelecendo mecanismos de 

participação e de controle social; 

� Econômica: viabilizando os investimentos necessários; acesso ao crédito; 

� Tecnológica: priorizando a adoção de  tecnologias limpas; viabilizando as metas dos 

3Rs em particular a da reciclagem de RCC; 

� Social: criando programas contínuos de qualificação e capacitação técnica e 

profissional; inclusão social; utilizando agregados reciclados em projetos de 

habitações de interesse social; 

� Cultural: estimulando mudanças nos padrões de consumo; fortalecimento da co-

responsabilidade; gestão do conhecimento em prol da ação cooperada; 

� Ambiental: gerenciando riscos; recuperando áreas degradadas; preservando a 

qualidade da paisagem urbana; definindo locais para a disposição adequada de RCC, 

observando-se as diretrizes do Plano Diretor Municipal e os aspectos de uso do solo, 

sanitários e de saúde pública; promovendo a educação ambiental. 
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As empresas de coleta, remoção e transporte de entulho, foco desta pesquisa, constituem o 

único ator social que depende fortemente do comportamento, da ação dos demais atores. 

Depende do cliente consciente de sua co-responsabilidade, desde a geração até a disposição 

final; depende de uma regulação coerente, compatível com a realidade local e de uma 

fiscalização eficiente e eficaz, para todos; depende de uma rede de ATTs que viabilize seu 

negócio; depende de uma ação cooperada para realizar novos investimentos e sobreviver.  

 

Muito provavelmente, o segmento de coleta e transporte de RCC seria um dos atores sociais 

mais beneficiados, se viesse a participar de uma possível rede de política pública para a gestão 

integrada e sustentável de RCC na cidade do Recife. A rede de política pública pode ser fator 

de fortalecimento organizacional dessas empresas de coleta e transporte de RCC; pode 

constituir-se em um ambiente propício à aquisição de novos conhecimentos. Acesso a 

programas de capacitação e treinamento em gerenciamento de RCC, a exemplo do Entulho 

Limpo que foi oferecido para as construtoras, poderia agregar valor ao serviço prestado pelas 

empresas de coleta e transporte, fortalecendo esse elo da cadeia produtiva. 
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5. CO�CLUSÕES E RECOME�DAÇÕES 
 

Este trabalho teve por objetivo principal descrever as principais oportunidades e barreiras 

frente às quais as empresas de coleta, remoção e transporte de resíduos da construção civil 

podem contribuir para uma gestão integrada e sustentável de RCC na cidade do Recife. Para 

tanto, buscou-se desenvolver um quadro referencial sobre a gestão integrada e sustentável dos 

RCC no atual e tendente contexto; identificar oportunidades e barreiras para a atuação das 

principais empresas de coleta, remoção e transporte de RCC que operam na cidade do Recife 

e, finalmente, propor pistas de ação para superar barreiras e explorar oportunidades capazes 

de contribuir para efetivar ou pôr em marcha um modelo de gestão integrada e sustentável dos 

RCC na cidade do Recife, conforme preconizado pela Resolução CONAMA 307/2002. 

 

Para alcançar os objetivos, optou-se pela condução de uma investigação qualitativa 

exploratória, iniciando-se pelo levantamento na literatura das bases conceituais existentes em 

torno das diferentes acepções e definições sobre o tema da gestão integrada e sustentável de 

resíduos sólidos de um modo geral e de RCC em particular. A diversidade e a multiplicidade 

de interpretações acerca do conceito de gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos 

encontradas na literatura também se confirmou na pesquisa de campo. Praticamente, cada ator 

social envolvido com a gestão de RCC tem um entendimento distinto sobre tal conceito. 

 

O que se apreendeu em relação à gestão dos RCC na cidade do Recife é a manutenção, ainda, 

de aspectos relacionados à “abordagem corretiva”, com os conseqüentes impactos ambientais 

e econômicos desse modelo. A transição dessa política para a “abordagem diferenciada” será 

necessária para o cumprimento da Resolução CONAMA Nº 307/02 e o atendimento de seus 

objetivos.  

 

A diversidade de atores envolvidos – pequenos e grandes geradores; empresas de coleta e 

transporte; sindicatos; institutos de pesquisa tecnológica; universidades; consumidores; 

comunidade; Poder Público municipal e estadual – evidencia a complexidade da gestão dos 

resíduos da construção civil também em seus aspectos de governança, além daqueles de 

ordem técnica, econômica, social e ambiental. O estabelecimento de uma policy network (rede 

de políticas públicas), envolvendo os atores sociais públicos e privados, pode contribuir para 

criar e manter fortalecidos e atuantes os mecanismos de participação, cooperação, 

transparência, controle social e solidariedade no âmbito da gestão integrada e sustentável dos 
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RCC para a cidade do Recife. Para tanto, faz-se necessária a formalização de um Núcleo 

Gestor, sob a coordenação da EMLURB/DLU, e envolvendo equipes da DIRCON e da 

DIRMAN, além de instâncias consultivas. 

 

Mudanças não poderão ocorrer sem o devido planejamento. A institucionalização do Plano 

Integrado de Gerenciamento de RCC, previsto na Resolução CONAMA 307/2002 como o um 

dos principais instrumentos da política de gestão de RCC, é de fundamental importância para 

se empreender uma abordagem sistêmica e articulada entre princípios, diretrizes e ações. A 

sua concepção deve ser discutida negociada no âmbito da policy network para a gestão dos 

RCC e sua execução acompanhada, tanto pelo Núcleo Gestor quanto pela sociedade (controle 

social), verificando o atendimento dos objetivos e metas estabelecidos e monitorando o 

desempenho geral do sistema de gestão integrada e sustentável a ser implantado à luz do 

PIGRCC, por meio de indicadores competentes. 

 

Será necessário, ainda, adotar uma postura forte, sistemática e enérgica para penalizar, na 

forma da lei, a atuação dos agentes clandestinos de coleta e transporte de entulho, que 

inviabilizam a sustentabilidade dos negócios legalmente estabelecidos, ao tempo em que 

contribuem para o agravamento dos problemas ambientais, amparados pela expectativa da 

impunidade. Por outro lado, o cumprimento da parcela de responsabilidade que cabe aos 

geradores também deverá ser cobrado pelo gestor público, punindo-se os infratores. 

 

A fiscalização permanente, com vistas a coibir a expansão dos aterros em áreas de mangue e 

em margens de rios, deve estar associada a medidas preventivas de educação ambiental e de 

orientação às populações ribeirinhas sobre técnicas e meios adequados de edificação de 

moradias, garantindo-lhes o acesso a áreas mais seguras e dotadas de saneamento básico. O 

avanço dos aterros sem controle põe em risco as vidas das pessoas, na medida em que não 

oferecem estabilidade geotécnica e segurança às edificações, e causa danos ao meio ambiente, 

com prejuízos, inclusive, para atividade da pesca artesanal da qual sobrevivem milhares de 

famílias recifenses. 

 

O estímulo à iniciativa privada para a implantação de áreas de transferência e transbordo 

(ATTs) e unidades descentralizadas de triagem e reciclagem de RCC, através da concessão de 

incentivos ou da aplicação de outros instrumentos econômicos, deverá constar da agenda do 

Poder Público municipal, em parceria com outros agentes, com vistas a um novo modelo de 
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gestão dos RCC na cidade do Recife. Uma política de inventivos e/ou de atração de 

investimentos privados ou mesmo em parceria com o Poder Público poderá beneficiar aquelas 

empresas do segmento de coleta e transporte de RCC que se interessam pela diversificação de 

suas operações, como a reciclagem desses resíduos, por exemplo, em escala comercial. 

 

Uma estratégia clara, competente e eficaz de comunicação social precisa ser definida e 

implementada por meio de projetos e ações específicas. É um direito inalienável do munícipe 

ter acesso a informações básicas sobre as implicações de ordem legal, ambiental e econômica 

da deposição irregular de RCC; a relação das empresas de coleta e transporte de RCC que 

estão regularmente cadastradas e licenciadas, aptas para prestar esse serviço de forma 

responsável; onde se localizam, como são identificados e de que maneira funcionam os PRRs; 

entre outras. 

 

A ausência de uma política pública definida; de uma estrutura de gestão adequada sob a 

coordenação do Poder Público municipal, principal indutor e catalisador do processo; e de 

instrumentos de gestão compatíveis com a realidade local, torna-se inviável para qualquer 

outro ator social (empresários da construção civil; empresas de coleta e transporte de RCC, 

etc) fazer frente a quaisquer oportunidades e barreiras, de modo a contribuir para a 

consolidação de uma gestão integrada e sustentável de RCC na cidade do Recife. 

 

O desafio proposto pela Resolução CONAMA 307/2002 está longe de ser superado na cidade 

do Recife. Um longo caminho precisa ainda ser trilhado, na perspectiva de uma gestão 

integrada dos RCC e que seja capaz de auferir benefícios econômicos, sociais e ambientais 

para a sociedade, ou seja, com vistas a sustentabilidade. 

 

Como em todo equalquer trabalho de pesquisa, este também apresenta limitações e, portanto, 

não pretende esgotar a investigação de todos os aspectos ou elementos, dimensões e nuances 

de um tema. A gestão integrada e sustentável de resíduos da construção civil no Brasil, 

passados cinco anos desde a entrada em vigor da resolução CONAMA 307/2002, ainda é um 

tema relativamente novo, em particular com relação a aspectos de governança; participação, 

transparência e controle social; estabelecimento de parcerias público-privadas com vistas à 

realização dos investimentos necessários para a implantação da rede de infra-estrutura, entre 

outros. 
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Além desses temas, e especificamente no caso da cidade do Recife, sugere-se a seguinte 

agenda de pesquisa: 

 

� Definir um modelo associativo capaz de agregar os empresários do segmento de coleta 

e transporte de RCC em torno de uma agenda de interesses comuns, de modo a 

fortalecer a ação desses atores sociais no âmbito da gestão integrada e sustentável de 

RCC que venha a ser consolidado; 

� Identificar as necessidades e oportunidades de capacitação e treinamento e outras 

ações de gestão do conhecimento sobre gestão integrada e sustentável de RCC; 

� Investigar a evolução da adoção de posturas, procedimentos e práticas da indústria da 

construção civil com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

� Investigar a abrangência e a eficácia das ações empreendidas pelo Ministério Público 

Estadual para uma gestão integrada e sustentável de RCC; 

� Identificar e caracterizar as dificuldades de ordem política, técnica, gerencial, 

financeira e operacional que obstacularizam a efetivação de um modelo de gestão 

integrada e sustentável de RCC, no âmbito do Poder Público Municipal. 
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A�EXOS 
 
 
 

 

A�EXO I 

 

Roteiro das entrevistas semi-estruturadas realizadas com representantes da Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB/DLU); da Agência Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH); do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil de Pernambuco (SINDUSCON-PE) 

 

 

A�EXO II 

 

Roteiro das entrevistas semi-estruturadas, realizadas por telefone, com empresários do 

segmento de coleta, remoção e transporte de RCC, cadastrados junto à EMLURB/DLU.  

 

 

A�EXO III 

 

Questionário enviado por correio eletrônico (e-mail) às empresas construtoras com sede na 

Região Metropolitana do Recife e associadas ao SINDUSCON-PE  

 

 

A�EXO IV 

 

Manchas urbanas da cidade do Recife: 1870, 1932, 1943, 1952 e 1970 
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A�EXO I 

 

Roteiro das entrevistas semi-estruturadas realizadas com representantes da Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB/DLU); da Agência Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH); do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil de Pernambuco (SINDUSCON-PE) 
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Entrevista EMLURB 
Nome: 
Cargo ou Função: 
Data:  
 
 
1. Histórico da elaboração da lei 17.072/2005 

� Foi criado algum GT? 
� Quais os atores 

envolvidos? 
� Como foi a tramitação 

do projeto de lei na 
Câmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Regulamentação da lei 17.072/2005 
� Quem está envolvido? 
� Como os demais 

atores participam? 
� Qual o cronograma? 
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3. A gestão dos RCC na cidade do Recife 

� Há política definida? 
Qual? 

� Há Plano de Gestão 
Integrada definido? 

� Qual o modelo de 
gestão adotado? 

� Como se dá a 
participação dos atores 
envolvidos? 

� Quais os principais 
desafios? 

� Quais as 
oportunidades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Relacionamento PCR/EMLURB e as empresas de coleta e transporte de RCC 
� Quais os principais 

conflitos? 
� Como se dá o cadastro 

das empresas? Quais 
as exigências? Taxas? 

� Listagem atualizada 
das empresas 
cadastradas e em 
operação 
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5. Relacionamento PCR/EMLURB com CPRH / MPPE / Grandes geradores 

� Quais os principais 
conflitos? 

� Como se dá a 
articulação e 
integração com esses 
atores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Infra-estrutura de transbordo, tratamento e destinação final de RCC 
� Quantos são e onde 

estão localizados os 
PRR’s? 

� Como operam os 
PRR’s? 

� Quais as áreas 
públicas e privadas 
licenciadas para 
deposição de RCC na 
cidade do Recife? 

� Há unidades de 
reciclagem? 
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Entrevista CPRH 
Nome: 
Cargo ou Função: 
Data:  
 
 
1. Histórico da elaboração da lei municipal 17.072/2005 

� Foi criado algum GT? 
� Quais os atores 

envolvidos? 
� Como se deu o 

processo de 
participação/discussão 

� Como a CPRH 
contribuiu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A gestão dos RCC na cidade do Recife 
� Recife tem uma gestão 

integrada de RCC? 
� Há política definida? 

Qual? 
� Há Plano de Gestão 

Integrada definido? 
� Qual o modelo de 

gestão adotado? 
� Como se dá a 

participação dos atores 
envolvidos? 

� Quais os principais 
desafios? 

� Quais as 
oportunidades? 
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3. Relacionamento PCR/EMLURB / CPRH / MPPE / Grandes Geradores / Transportadores 

� Quais os principais 
conflitos? 

� Como se dá a 
articulação e a 
integração com esses 
atores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Relacionamento CPRH e as empresas de coleta e transporte de RCC 
� Quais os principais 

conflitos? 
� Como se dá o 

processo de 
licenciamento? 

� Quais os documentos 
exigidos? 

� Qual o prazo para 
obtenção da licença 
ambiental? 

� Qual o prazo de 
validade da licença? 

� Como se dá a 
fiscalização? 
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Entrevista MPPE 
Nome: 
Cargo ou Função: 
Data: 
 
 
1. Histórico da elaboração da lei municipal 17.072/2005 

� Foi criado algum GT? 
� Quais os atores 

envolvidos? 
� Como se deu o 

processo de 
participação/discussão 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A gestão dos RCC na cidade do Recife 
� Recife tem uma gestão 

integrada de RCC? 
� Há política definida? 

Qual? 
� Há Plano de Gestão 

Integrada definido? 
� Qual o modelo de 

gestão adotado? 
� Como se dá a 

participação dos atores 
envolvidos? 

� Quais os principais 
desafios? 

� Quais as 
oportunidades? 
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3. Relacionamento PCR/EMLURB / CPRH / MPPE / Grandes Geradores / Transportadores 

� Quais os principais 
conflitos? 

� Como se dá a 
articulação e a 
integração com esses 
atores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Relacionamento MPPE e as empresas de coleta e transporte de RCC 
� Quais os principais 

conflitos? 
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Entrevista SINDUSCON-PE 
Nome: 
Cargo ou Função: 
Data:  
 
 
1. Histórico da elaboração da lei municipal 17.072/2005 

� Foi criado algum GT? 
� Quais os atores 

envolvidos? 
� Como se deu o 

processo de 
participação/discussão 

� Cópias das atas das 
reuniões promovidas 
pelo SINDUSCON-PE 
desde agosto 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A gestão dos RCC na cidade do Recife 
� Qual o conceito de 

gestão integrada de 
RCC para o 
SINDUSCON-PE? 

� Recife tem uma gestão 
integrada de RCC? 

� Há política definida? 
Qual? 

� Há Plano de Gestão 
Integrada definido? 

� Qual o modelo de 
gestão adotado? 

� Como se dá a 
participação dos atores 
envolvidos? 

� Quais os principais 
desafios? 

� Quais as 
oportunidades? 
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3. Relacionamento PCR/EMLURB / CPRH / MPPE / Grandes Geradores / Transportadores 

� Quais os principais 
conflitos? 

� Como se dá a 
articulação e a 
integração com esses 
atores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Relacionamento Grandes geradores e as empresas de coleta e transporte de RCC 
� Quais os principais 

conflitos? 
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A�EXO II 

 

Roteiro das entrevistas semi-estruturadas, realizadas por telefone, com empresários do 

segmento de coleta, remoção e transporte de RCC, cadastrados junto à EMLURB/DLU.  
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ENTREVISTA_ Empresas de Coleta e Transporte de RCC (por telefone) 
 

 

Identificação: 
 
Contato:                                                                                            Data:  
 
1. Em que ano a sua empresa 
de coleta de entulho entrou em 
operação? 

2. Quantas caçambas 
estacionárias e caminhões poli-
guindaste sua empresa dispõe 
no total? 

3. Entre seus clientes, quanto 
representam percentualmente, 
os pequenos geradores e os 
grandes geradores, 
respectivamente? 

 
 
 
 
 

 
Caçambas: 
 
Poli: 

 
Pequenos: 
 
Grandes: 

4. Entre os clientes classicados como “grandes geradores”, quais os que sempre exigem a 
apresentação do ticket ou comprovante de descarrego dos RCC? 
 

 

 

 

 

 

5. Quais áreas são utilizadas por sua empresa para descarrego dos RCC? 
 

 

 

 

 

 

6. A sua empresa realiza coleta, remoção e transporte de outros tipos de resíduos? Quais? Quanto 
representa no faturamento da sua empresa? 
 

 

 

 

 

 

7. Há interesse da sua empresa em investir na prestação de outros serviços para o gerenciamento 
de RCC na Cidade do Recife/RMR? (usina de reciclagem p.ex.) 
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Continuação 
 
 
8. Quais os principais desafios do seu ramo de negócios hoje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Como você/sua empresa enfrentam esses desafios? Como vislumbra o futuro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Das mudanças que ocorreram na empresa, quais os principais fatores/causas de mudança? A 
resolução CONAMA 307/2002/Lei Municipal 17.072/2005 geraram alguma mudança?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. O que você entende pela expressão “gestão integrada de resíduos da construção civil”? 
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A�EXO III 

 

Questionário enviado por correio eletrônico (e-mail) às empresas construtoras com sede na 

Região Metropolitana do Recife e associadas ao SINDUSCON-PE 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Área de Concentração: Gestão e Políticas Ambientais 

 
Consulta aos Associados do SINDUSCON-PE 

Tema: Gestão dos Resíduos da Construção Civil – RCC na Cidade do Recife 
 
 

Caro Associado do SINDUSCON-PE: 
 

A sua visão sobre a gestão dos resíduos da construção civil (RCC) na cidade do Recife é muito importante para a nossa 
pesquisa acadêmica. Se a sua empresa construtora atua na cidade do Recife, pedimos a gentileza de responder ao 
questionário a seguir, enviando-o preenchido até o dia 18 de janeiro de 2008 para o seguinte endereço eletrônico: 
mzepter@terra.com.br. Todas as informações serão mantidas em sigilo, sendo os resultados apresentados de forma 
agregada. Agradecemos por seu interesse e colaboração.  
 

Mariluce Zepter – Mestranda do PRODEMA-UFPE 
Contato: (81) 9974-9383 
 
 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA: 
 

1.1. Número total de funcionários:  
até 100 (    )     de 101 a 500 (    )     mais de 500 (    ) 

 

1.2. Número total de canteiros de obras em operação na cidade do Recife (Dezembro 2007): 
até 05 (    )     de 06 a 10 (    )    mais de 10 (    ) 

 

2. GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC):  
 

2.1. A sua empresa já participou de algum programa de treinamento e/ou capacitação sobre 
gerenciamento de resíduos da construção civil – RCC no canteiro de obras?  
Não (    ) Sim (    ) Qual?  

 

2.2. Quantos Projetos de Gerenciamento de RCC (PGRCC) a sua empresa apresentou à 
Prefeitura da Cidade do Recife/DIRCON para aprovação entre jan/2005 e dez/2007? 
Nenhum (    )     de 01 a 05 (    )     de 06 a 10 (    )     mais de 10 (    ) 

 

2.3. Quem elabora os PGRCC dos canteiros de obras e/ou demolições da sua empresa? 
A própria empresa (    )     Consultores (    )     Outro (    ) Quem? 

 

2.4. Por quem são realizados a coleta, a remoção e o transporte de RCC na sua empresa? 
Pela própria empresa (    )     Por transportadoras especializadas (    )     Outro (    ) Quem?  

 
 
 

2.5       No caso de contratação de terceiros para as atividades de coleta, remoção e transporte de 
RCC, quais os critérios que balizam a contratação desse tipo de  serviço?  
(Classificar as opções abaixo, de 1 a 5, por ordem de importância:  
1 = mais importante / 5 = menos importante) 

 

 Menor preço (   )  Atendimento 24h (   )  Qualidade do serviço-incluindo frota/caçambas (   )      
Comprovação do destino final dos RCC coletados (    )  Situação legal da contratada (    ) 

 

2.6. Para quais desses locais são destinados os RCC gerados nos canteiros de obras da sua 
empresa? 
(Pode ser selecionada mais de uma alternativa, conforme o caso da sua empresa) 
Aterro da Muribeca-Jaboatão (   )   Aterro de Aguazinha-Olinda (    )  Aterro de Paulista (    )      
Área autorizada para esse fim (    ) Qual?  

 
 
Responsável pelas respostas:               Tel.  
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A�EXO IV 

 

Manchas urbanas da cidade do Recife: 1870, 1932, 1943, 1952 e 1970 
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Planta do Recife e seus arredores – 1870 

 

Fonte:  PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas 
de 1930 a 1950. Tese de Doutorado. História Urbana e Planejamento da Conservação Urbana. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 1998. 
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Forma tentacular da Cidade do Recife - 1932 

 

Fonte:  PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas 
de 1930 a 1950. Tese de Doutorado. História Urbana e Planejamento da Conservação Urbana. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 1998. 
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Forma tentacular da Cidade do Recife - 1943 

 

Fonte:  PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas 
de 1930 a 1950. Tese de Doutorado. História Urbana e Planejamento da Conservação Urbana. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 1998. 
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Mancha urbana da Cidade do Recife - 1952 

 

Fonte:  PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas 
de 1930 a 1950. Tese de Doutorado. História Urbana e Planejamento da Conservação Urbana. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 1998. 
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Planta da Cidade do Recife - 1970 

 

Fonte:  PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas 
de 1930 a 1950. Tese de Doutorado. História Urbana e Planejamento da Conservação Urbana. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 1998. 
 

 


