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RESUMO 

A história da relação das organizações com o meio ambiente tem demonstrado que os 

impactos ambientais resultantes das atividades produtivas estão comprometendo o futuro do 

planeta. Desta forma, todos os esforços na busca de promover o desenvolvimento sustentável 

devem ser prioritários, tanto em nível acadêmico, profissional, como político-social. Os 

resíduos industriais possibilitam verificar uma enorme ineficiência nos processos produtivos, 

sendo que os mesmos afetam diretamente as condições de vida da humanidade. Este estudo 

trata da aplicabilidade da Metodologia de Produção Mais Limpa, proposta pela 

UNEP/UNIDO, em grandes empresas de construção civil do setor de edificações da Região 

Metropolitana do Recife, identificando as principais características do gerenciamento adotado 

por elas, bem como se os princípios da Produção Mais Limpa são totalmente ou parcialmente 

aplicados nessas empresas. A investigação foi conduzida através de entrevistas, com 

questionário estruturado, realizadas em empresas certificadas de construção civil relacionada 

ao setor de edificações localizadas na Região Metropolitana do Recife.  A pesquisa 

evidenciou o perfil do gerenciamento ambiental das grandes construtoras do Recife/PE, e 

também a possibilidade de se aplicar os princípios da P+L no setor de edificações de forma a 

minimizar a geração de resíduos na fonte. A principal contribuição deste trabalho foi 

demonstrar a possibilidade de se agir na causa da geração dos resíduos do setor de construção 

civil, ou seja, romper o paradigma de que os desperdícios são características do setor e que as 

técnicas de reciclagem externa são a única saída para reduzir a degradação ambiental de 

processos construtivos. 

 

 

Palavras-Chave: Produção mais limpa, Construção Civil, Minimização de resíduos na fonte. 
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ABSTRACT 

The relation history between enterprises and environment has showed that the 

environment impacts resultant of productive activities has already endangered the planet 

future. So, all efforts to promote the sustainable development must be priority as academic, 

professional as social levels. Industrial residues specially, become possible to verify a great 

inefficiency in productive processes and as they affect the humanity life conditions directly. 

This study it is about the applicability of the Methodology of Cleaner Production, proposed 

for the UNEP/UNIDO, in great companies of civil construction of the sector of constructions 

of the Region Metropolitan of Recife, identifying the main characteristics of the management 

adopted for them, as well as if the principles of the Production Cleanest are total or partially 

applied in these companies. The inquiry was lead through interviews, with structuralized 

questionnaire, carried through in certified companies of civil construction related to the sector 

of constructions located in the Region Metropolitan of Recife. The research evidenced the 

profile of the environment management of the great constructors of the Recife/PE, and also to 

apply the principles of the P+L in the sector of form constructions to minimize residues in the 

source.  The main contribution of this work was to demonstrate the possibility of  action in the 

cause of the generation of the residues of the sector of civil construction, or either, breaching 

the paradigm that  the waste are characteristic of the sector and the techniques of external 

recycling is the way to reduce the ambient degradation of constructive processes. 

 

 

 

 

Key-words: Cleaner Production, Civil building, decrease at source. 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

O fato de o meio ambiente ter sido considerado um recurso abundante e classificado 

na categoria de bens livres, ou seja, daqueles bens para os quais não há necessidade de 

trabalho para obtenção, dificultou a possibilidade de estabelecimento de critérios reguladores 

para sua utilização, promovendo a disseminação da poluição ambiental, passando a afetar a 

totalidade da população, através de uma apropriação socialmente indevida do ar, da água e/ou 

do solo (Donaire, 1995). 

Neste contexto, é perceptível que o modo de produção adotado atualmente pelas 

empresas afasta-as cada vez mais do que se denomina desenvolvimento sustentável – 

progresso social e crescimento econômico, aliados ao respeito ao meio ambiente e nessa 

direção a incapacidade do meio ambiente de absorver as decorrências do desenvolvimento 

começa a transparecer. 

Também a urbanização acelerada e o rápido adensamento das cidades de médio e 

grande porte têm provocado inúmeros problemas para a destinação do grande volume de 

resíduos gerados em atividades diversas, entre as quais as de construção, renovação e 

demolição de edificações e infra-estrutura urbanas, condicionando os gestores públicos a 

adotarem soluções mais eficazes para a gestão desses resíduos. 

Degani (2002), afirma que também no setor privado, notadamente no segmento da 

construção civil, a realidade não é diferente. Nas empresas construtoras, por exemplo, ainda 

são bastante incipientes as iniciativas voltadas à gestão adequada dos recursos naturais 

empregados e dos resíduos depositados no meio ambiente; repousando sobre este uma 

marcante despreocupação com seu grande volume e destino final. Talvez isto se deva à falta 

de informações a respeito dos impactos ambientais, decorrentes das práticas construtivas 

atuais, aliado ao desconhecimento de ferramentas e metodologias de gestão, adequados às 

empresas construtoras específicas para essa matéria. 

Este segmento produtivo tem sido foco constante de críticas da mídia especializada 

com relação aos desperdícios de matéria-prima e insumos. Segundo a Caixa Econômica 

Federal - CEF (2001), estima-se que o setor seja responsável por cerca de 40% dos resíduos 

gerados na economia. Este número é altamente significativo, pois grande parte da matéria-

prima utilizada nos processos de construção de empreendimentos urbanos é de origem não-
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renovável, como é o caso dos recursos minerais. 

Agrega-se ao problema dos resíduos de construção e demolição parte dos resíduos 

sólidos urbanos, além do profundo desconhecimento dos volumes gerados, dos impactos que 

eles causam, dos custos sociais envolvidos e, inclusive, das possibilidades de seu 

reaproveitamento fazendo com que os gestores dos resíduos se apercebam da gravidade da 

situação unicamente nos momentos em que, acuados, vêem a ineficácia de suas ações 

preventivas (Pinto, 1999). 

Neste contexto, a busca pela otimização dos materiais utilizados pelo setor é de 

fundamental importância. A implementação de ações efetivas voltadas para a redução do 

impacto ambiental representam a possibilidade de se atenuar o atual quadro de degradação 

ambiental presente tanto em países desenvolvidos, como em países em desenvolvimento. 

Para os países em desenvolvimento como o Brasil, a Produção Mais Limpa aparece 

como uma alternativa para a busca de soluções para os problemas ambientais, pois através do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e do Programa das Nações 

Unidas Para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) estão sendo criados Centros Nacionais 

de Tecnologias Limpas (CNTL), com o intuito de promover práticas organizacionais 

ambientalmente corretas sob a perspectiva da prevenção de resíduos. 

A gestão ambiental, com foco na Prevenção de Poluição, busca minimizar o 

paradigma de que resíduos são inevitáveis na produção, sendo, portanto, inerentes de todo 

processo produtivo, para assumir o novo paradigma de que gerar resíduos representa uma 

ineficiência do processo produtivo, pois isto significa a transformação de matérias primas/ 

insumos, com alto valor agregado, em produtos de baixo, ou nenhum valor, que podem ainda, 

adicionar mais custos ao processo produtivo, quando são tratados e dispostos devidamente 

(Gardner, 2001). 

Conforme Tibor (1996), a chave para a prevenção de resíduos é a integração bem-

sucedida das questões ambientais, das operações e da estratégia do negócio. A prevenção 

reduz custos, diminui o uso de material e energia, enquanto os controles de final dos 

processos apenas buscam atender os parâmetros legais de controle de poluição, geralmente 

com custos elevados de manutenção dos equipamentos, bem como de assistência técnica e 

disposição final de resíduos perigosos.  

Baas (1996) apud Kiperstok et al. (2002), salienta que “a prevenção da Poluição e 

minimização de resíduos representa uma mudança de atitude onde o foco é mudado do uso de 

tecnologias para o controle da poluição, para uma atitude pró-ativa de prevenção ao longo de 
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todo o processo produtivo. A adoção destas práticas converge com a viabilização econômica 

da produção por aliar aspectos ambientais com lucratividade econômica”. 

Apesar do crescente número de pesquisas, na área acadêmica e empresarial, 

relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente, são ainda escassos os casos de 

temas relacionados à minimização de resíduos na fonte no setor de construção civil (Grigoli, 

2001). A maioria dos estudos concentram-se em propor técnicas de reciclagem para os 

resíduos gerados nos processos construtivos, com destaque especial para o entulho 

(John,2000). Neste sentido, verifica-se que, geralmente, procura-se agir após a ocorrência do 

problema, medida esta caracterizada como corretiva, pois não age na causa do problema, e 

sim nos sintomas por ele produzidos. 

Tal posição contribui para o incremento de problemas ambientais que a humanidade 

atualmente vem enfrentando. Esses danos ambientais apresentam-se extremamente 

complexos, cuja solução parece estar mais na aplicação de uma estratégia ambiental 

preventiva, do que em ações corretivas.  

Torna-se necessário, portanto, a definição de uma estratégia de aplicação de 

instrumentos de gestão ambiental, a partir da análise dos fatores críticos de sucesso e da 

correlação destes com os objetivos que se deseja atingir. A aplicação desses instrumentos, em 

um processo produtivo, por sua vez, depende de vários fatores que podem determinar o nível 

de impacto provocado pelas ações de intervenção na organização.  

Dessa forma, identifica-se na Produção Mais Limpa um caminho viável e acessível a 

empresas de pequeno, médio e grande porte da construção civil na minimização de resíduos. 

Neste sentido, o termo prevenção passa a ser o elemento chave da metodologia, pois 

considera que se há uma menor geração de sobras no processo produtivo, conseqüentemente 

menos resíduos existirão. Para Andres (2001), as técnicas de produção mais limpa consistem 

em eliminar todo e qualquer desperdício, pois o desperdício é tudo aquilo que não agrega 

valor ao produto ou serviço. 

Sendo assim, este estudo buscará identificar, em algumas empresas de construção 

civil da Região Metropolitana de Recife, quais são suas ações, em relação ao gerenciamento 

ambiental, adotadas em canteiros de obra, e se tais ações se aproximam da Metodologia de 

Produção Mais Limpa, bem como a forma de utilização de seus conceitos relacionados à 

questão de redução, reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos.  



Capítulo 1  Introdução 

 

13 

1.2 Objetivos 

Neste tópico do projeto serão apresentados os objetivos: o objetivo geral e os objetivos 

específicos. 

1.2.1 Objetivo geral 

Identificar, em empresas do setor de edificações da construção civil da Região 

Metropolitana do Recife, o gerenciamento ambiental adotado, em seus canteiros de obra, 

evidenciando a possibilidade de aplicação dos princípios da Metodologia de Produção Mais 

Limpa proposta pelo UNEP/UNIDO, revelando se há a preocupação das empresas com a 

redução, reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos gerados. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• verificar as características do gerenciamento ambiental adotado, atualmente, pelas 

construtoras de edifícios; 

• verificar possíveis barreiras para implantação da metodologia de Produção Mais Limpa; 

• contribuir para a consolidação de um referencial teórico referente à aplicação da 

metodologia de Produção Mais Limpa no setor da construção civil. 

1.3. Metodologia 

Toda e qualquer investigação moldada em caráter científico, sustenta-se em 

metodologias que orientam e dão suporte a sua condução, uma vez que o estudo científico 

necessita de uma análise sistemática que proporcione a obtenção de resultados satisfatórios. 

Com o intuito de alcançar os objetivos definidos neste estudo, o tema foi desenvolvido 

sob dois enfoques. Numa primeira abordagem foram usadas fontes bibliográficas como livros 

e artigos publicados em congressos e sites, que serviram de base para o referencial teórico. 

Posteriormente, foi utilizado um questionário, elaborado com base no levantamento 

bibliográfico, na realização de uma pesquisa de campo em quatro grandes empresas de 

Construção Civil do setor de edificação situadas na Região Metropolitana do Recife, Estado 

de Pernambuco. 

1.3.1 Delimitação do estudo 

Para a efetivação da pesquisa realizada, fez-se uso de técnicas de documentação indireta 
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e direta. Segundo Lakatos & Marconi (2001), a primeira técnica se refere a consultas em 

documentos, publicações, arquivos públicos, entre outras. A segunda técnica compreende a 

coleta de informações por meio de observação direta, tendo como instrumento de pesquisa, 

por exemplo, questionários, formulários e entrevistas.  

A técnica de documentação direta foi concretizada por meio de um questionário 

aplicado nas empresas selecionadas para o estudo. Por outro lado, os dados de fontes indiretas 

serviram à confecção do referencial teórico. Além disso, serviram de base para determinação 

das empresas estudadas, pois, no enfoque prático, foram investigadas quatro empresas de 

Construção Civil do Estado de Pernambuco citadas pela ADEMI- PE (Associação das 

Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) entre as que são consideradas como as 

empresas que possuem um nível de organização de suas atividades bem estruturado, o que 

facilita a consolidação de uma pesquisa a respeito da Produção Mais Limpa 

A ADEMI-PE, em suas dependências, possui listagem completa com todas as empresas 

de construção civil cadastradas na Associação; deste modo, serviu como facilitadora na 

obtenção de informações e contatos para a pesquisa. Optou-se por empresas consideradas de 

grande porte dentro do setor de Construção Civil no Estado de Pernambuco, pelas seguintes 

razões: 

•   Por se tratar de grandes empresas, há grande probabilidade de possuírem uma área 

ou pessoa responsável pelo gerenciamento ambiental na construção civil e 

conseqüentemente um respondente qualificado sobre a metodologia de Produção 

Mais Limpa; 

• Menor dificuldade para obtenção de dados, tendo em vista que as empresas são 

afiliadas a ADEMI-PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de 

Pernambuco), ponto crucial para a triagem das quatro empresas estudadas, uma vez 

que por pesquisar empresas afiliadas à Associação, a recepção por parte dos 

respondentes era de credibilidade; 

• Pela representatividade expressiva, no tocante ao número de obras executadas, 

dentro do segmento de construção de edicificações do estado de Pernambuco.  

O estudo foi elaborado para cada uma das empresas, sendo assim, conforme Martins 

(2002), o trabalho de campo que envolve a análise de duas ou mais unidades investigadas é 

denominado de estudo multicaso 
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1.3.2 Coleta de dados 

Em anexo, encontra-se o questionário. Este foi o instrumento usado para a coleta de 

dados. O mesmo foi elaborado com perguntas de múltipla escolha, dicotômicas e abertas.  

As perguntas fechadas segundo Martins (2002) são aquelas que apresentam opções de 

respostas fixas, que podem ter duas alternativas (dicotômicas) ou mais de duas alternativas 

(múltipla escolha). Ainda segundo o mesmo autor, as perguntas abertas são aquelas que 

conduzem o respondente livremente com frases ou orações.  

Boyd (1984) destaca uma característica comum na utilização de todas as variedades do 

método do questionário, que é a “confiança nas respostas às perguntas, sejam escritas ou 

orais”. O mesmo autor salienta, ainda, que as principais vantagens do método do questionário 

são: 

• Versatilidade: uma vez que, praticamente em todos os problemas de pesquisa pode ser 

utilizado; 

• Velocidade e Custo: visto que a sua utilização, normalmente, favorece agilidade e baixo 

custo em comparação a outras metodologias, como a da observação, por exemplo. 

Boyd (1984) também descreve algumas desvantagens na utilização do método do 

questionário, que devem ser consideradas: 

• Má-vontade do Entrevistado para dar Informações: Em alguns casos, o(s) 

respondente(s) em potencial, recusam-se a fornecer algumas informações necessárias ao 

estudo; 

• Incapacidade do Entrevistado para dar Informações: visto que, mesmo havendo 

colaboração no fornecimento de dados, pode haver incapacidade do entrevistado em 

responder de forma precisa a questões que o pesquisador necessite; 

• Influência do Método do Questionário: pelo fato do próprio instrumento de pesquisa 

poder influenciar negativamente o respondente, se o instrumento de coleta de dados 

contiver questões com construções semânticas inadequadas ou com sentenças 

embaraçosas e depreciativas, haverá grande possibilidade dos respondentes não 

fornecerem respostas verídicas. 

Uma vez observadas as desvantagens acima descritas, passíveis de serem minimizadas e 

até dissipadas do estudo se o questionário for corretamente trabalhado, e também pelo fato de 

que as vantagens estão alinhadas e convenientes ao perfil da pesquisa é que a referida 

metodologia foi escolhida para o presente estudo. 
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O questionário, segundo Boyd (1984), consiste em coletar informações “por meio de 

perguntas a pessoas que se supõe terem a informação desejada. As questões podem ser feitas 

pessoalmente ou por escrito”. Assim, nas visitas às empresas, a entrevista foi direcionada ao 

profissional responsável pela área Ambiental. Todas as visitas foram previamente agendadas 

por contato telefônico e realizadas no mês de setembro de 2005. 

Convencionou-se aplicar diretamente os questionários aos respondentes por meio de 

visita pessoal da pesquisadora às empresas que aceitaram participar da pesquisa. Visto que 

esta prática facilitaria a obtenção de informações mais concretas e ao enriquecimento, para a 

pesquisadora, de questões relacionados ao tema da pesquisa. Este procedimento foi possível 

com todas as empresas pesquisadas. 

De acordo com o sugerido em Martins (2002), o questionário foi confeccionado levando 

em consideração um roteiro que atendesse os objetivos propostos na pesquisa. Desta forma, o 

questionário apresentou a seguinte composição: 

 

a) Informações Gerais da Empresa: contemplou informações sobre as obras realizadas pela 

empresa, tipos e quantidade de empreendimentos realizados, número de funcionários e 

tempo de existência.  

b) Informações Gerais sobre o Respondente: identificou a nomenclatura do cargo do 

entrevistado, sexo, grau de instrução e tempo de experiência na função. 

c) Aspectos gerais relacionados ao Gerenciamento Ambiental: nesta parte foram abordadas 

questões sobre a existência de certificações ambientais ou outras, de um plano de 

gerenciamento ambiental específico para cada empreendimento, de um departamento ou 

responsável pelas questões ambientais e as atribuições do mesmo, metas e indicadores de 

desempenho ambiental, treinamentos de educação ambiental, ações que garantam a 

limpeza do canteiro de obras, a preocupação, na fase de projeto, com as questões 

ambientais e a visão da empresa sobre a gestão ambiental. 

d) Aspectos de redução dos insumos de produção: esta seção contemplou questões sobre a 

aquisição de matéria-prima renovável, ações que minimizem o consumo de energia 

elétrica e água na fase de construção dos edifícios.  

e) Aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos: nesta parte foram abordadas 

questões sobre o volume e a característica dos resíduos sólidos gerados; ocorrência de 

resíduos sólidos durante a execução dos serviços; ações preventivas para a não geração 

e/ou minimização dos resíduos; ações de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos; 
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conhecimento de oportunidade de negócio para reciclagem; a destinação final; e 

tratamento para resíduos tóxicos. 

f) Aspectos sobre dificuldades/barreiras do gerenciamento ambiental: conteve perguntas 

sobre a existência de conflitos entre os objetivos ambientais e outras prioridades da 

organização, desinteresse ou resistência por parte dos colaboradores, dificuldade de 

demonstração da eficácia em custos; envolvimento da alta administração, conhecimentos 

específicos por parte dos colaboradores, falta de recursos (capital e mão-de-obra) e 

possíveis barreiras para uma implantação da metodologia de Produção Mais Limpa.  

g) Aspectos sobre requisitos legais: aborda os procedimentos sobre a atualização da 

empresa, o atendimento à legislação e normas ambientais e violações ambientais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Serão apresentados adiante alguns conceitos gerais sobre os assuntos que serão 

relacionados neste estudo, como Desenvolvimento Sustentável, Gestão Ambiental, Resíduos 

na Construção Civil e Produção Mais Limpa. 

2.1 Desenvolvimento sustentável 

A busca por um mundo mais equilibrado do ponto de vista social, ambiental e 

econômico fez surgir a idéia de que, as questões ambientais, bem como as questões sociais 

deveriam ser incorporadas aos princípios do crescimento econômico como uma saída para a 

manutenção da qualidade de vida. 

De acordo com Montibeller Filho (2001), a preocupação com o meio ambiente 

conjugada com a melhoria das condições socioeconômicas da população fez surgir o conceito 

de ecodesenvolvimento, substituído posteriormente pelo de desenvolvimento sustentável. O 

termo ecodesenvolvimento foi introduzido por Maurice Strong durante a Conferência de 

Estocolmo, em 1972, e, amplamente, difundido por Ignacy Sachs, a partir de 1974. 

Durante a década de 80, o termo desenvolvimento sustentável passou a ser difundido 

globalmente. Isto ocorreu quando a União Internacional para a Conservação da Natureza 

(UICN) apresentou o documento Estratégia de Conservação Ambiental, o qual tinha como 

objetivo alcançar o desenvolvimento sustentável através da conservação dos recursos vivos 

(Baroni, 1992). 

O documento sofreu inúmeras críticas devido a sua estratégia restrita apenas aos 

recursos vivos, que resumidamente seriam: garantir a sobrevivência e desenvolvimento do ser 

humano, preservar a diversidade genética e assegurar o aproveitamento sustentável das 

espécies dos ecossistemas que constituem a base da vida humana. Algumas questões, no 

entanto, passaram despercebidas, é o caso da globalização da economia e suas conseqüências 

para o mundo, as guerras, os problemas de armamentos, urbanização e população conforme 

descreve Baroni (1992).  

Apesar das críticas, o documento recebe o apoio do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), que tenta popularizar o conceito de desenvolvimento 

sustentável através da apresentação de seus princípios e conteúdos. Segundo Baroni (1992), 

são eles: 

• ajuda para os muitos pobres, porque eles não têm opção, a não ser destruir o meio 

ambiente; 
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• a idéia do desenvolvimento auto-sustentado, dentro dos limites dos recursos naturais; 

• a idéia do desenvolvimento com custo real, usando critérios econômicos não 

tradicionais; 

• a noção de necessidade de iniciativas centradas nas pessoas. 

Criada em 1983, por decisão da Assembléia Geral da Organização das Nações 

Unidas, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) se 

caracteriza pela importância no desenvolvimento de conceitos e propostas relacionados ao 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo a CMMAD (1988, p. 46), também conhecida como Comissão Brundtland, 

“o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades”. 

Em 1987, a Comissão Brundtland encerrou seus trabalhos através do relatório Our 

Common Future (Nosso Futuro Comum). Neste relatório procurou-se formular os princípios 

do desenvolvimento sustentável, recomendando os principais objetivos de políticas, derivados 

do conceito de desenvolvimento sustentável que seriam os seguintes: retomar o crescimento 

como condição necessária para erradicar a pobreza; mudar a qualidade do crescimento para 

torná-lo mais justo, eqüitativo e menos intensivo em matérias-primas e energia; atender às 

necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; 

manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar a base dos recursos; 

reorientar a tecnologia e administrar os riscos, e incluir o meio ambiente e a economia no 

processo decisório das políticas governamentais.  Referindo-se ao desempenho ambiental do 

setor industrial, o relatório ressalta que este deverá produzir mais, utilizando menos recursos 

(Barbieri, 1997). 

Durante a década de 90, realiza-se no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), mais precisamente no Rio de Janeiro. O 

conceito de desenvolvimento sustentável e recomendações da Comissão Brundtland são 

aprovados e incorporados a Agenda 21, Agenda de Compromisso para Ações Futuras, 

consagrando as linhas mestras do relatório, principalmente a relação entre pobreza e 

degradação ambiental. 

Tal Agenda visando pôr em prática as declarações firmadas na Conferência do Rio, 

propõe a redução da quantidade de energia e de material utilizados na produção de bens e 

serviços, a disseminação de tecnologias ambientais e a promoção de pesquisas que visem o 
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desenvolvimento de novas fontes de energia e de recursos naturais renováveis (Valle, 1995). 

Após a Conferência realizada no Rio de Janeiro, o termo desenvolvimento 

sustentável passou a estar presente em discursos políticos e sociais, levando diversos 

segmentos sociais a manifestarem suas posições promovendo um amplo debate acerca da 

temática. 

Cresce um consenso de que a implementação das idéias do desenvolvimento 

sustentável requer uma perspectiva mais holística do que aquelas que têm sido usadas por 

acadêmicos e tomadores de decisão governamental. Esta visão tem sido chamada de visão 

holística de mundo, ecológico ou sistêmica (Capra, 1999 a, 1999b). De acordo com a visão 

sistêmica, o fundamental em um ecossistema não é a preservação da “coisa”, da árvore, do 

animal, homem, etc., mas a complexa cadeia de relações entre eles. Desse modo, desenvolver 

um arcabouço conceitual e um conjunto de indicadores em uma perspectiva mais holística ou 

sistêmica implica considerar a sociedade e o ecossistema como vinculados; uma unidade não 

pode ser considerada sustentável se a sobrevivência de um dos dois estiver comprometida.   

Após cinco anos da realização da ECO 92, realiza-se em Kyoto, Japão, a Conferência 

sobre Mudança no Clima (RIO + 5). Conforme Lerípio (2001), o objetivo principal era 

estabilizar a concentração de gases que provocam o efeito estufa em níveis toleráveis que não 

impliquem em mudanças prejudiciais no clima. Aprovado em 11 de dezembro de 1997, o 

documento oficial da Conferência, conhecido como Protocolo de Kyoto, estabeleceu uma 

meta média de cerca de 6% de redução de emissões de gases de efeito estufa nos países 

industrializados para o período de 2008 a 2012. O protocolo também menciona premissas 

para o estabelecimento de compra e venda de cotas (direito de poluir). 

No ano de 2000, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU (CDS) 

sugeriu a realização de uma nova cúpula mundial, desta vez sobre Desenvolvimento 

Sustentável. Assim, em dezembro de 2000, a Assembléia Geral das Nações Unidas resolveu 

realizar, em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo, 

na África do Sul. 

Segundo John (2005), a Rio+10, iniciada em 23 de agosto de 2002, concentrou as 

negociações oficiais sobre a Agenda 21, documento que também foi assinado durante a Rio 

92 e gerou respostas muito diferentes em cada país, durante estes dez anos, variando de 

nenhuma reação a programas participativos, amparados por leis nacionais e locais. Sendo 

assim, o objetivo desta Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi discutir novos 

acordos sobre trechos da Agenda 21 que não funcionaram, visando sua implementação daqui 
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para frente. 

Vale lembrar que os acordos obtidos em negociações como estas reflete um 

compromisso de longo prazo, com um conjunto de diretrizes, cujo objetivo é mudar 

paradigmas, alterar os conceitos e princípios que regem as forças econômicas, políticas e 

sociais. Em outras palavras, serve para orientar e apoiar os gestores nos processos de tomada 

de decisão ajustando ao desenvolvimento sustentável. Os termos dos acordos só viram 

realidade, portanto, quando (e se) transformados em leis ou ações, em cada país signatário do 

documento. E isso também depende da sociedade cobrar e participar dos compromissos 

firmados. 

Conforme John (2005), o documento “Desafio Global, Oportunidades Globais" 

apresentado pela ONU, demonstra que os resultados alcançados desde a ECO 92 ainda são 

insignificantes quando comparados à magnitude do problema ambiental e social que abarca o 

mundo. Entre eles, pode-se citar a destruição das florestas na década de 90 (2,4%), a crescente 

poluição do ar que mata anualmente cerca de três milhões de pessoas, a pobreza que assola 

mais de um bilhão de pessoas, bem como a expectativa de que até o ano 2025, 3,5 bilhões de 

pessoas enfrentarão o problema da escassez de água. 

Contudo, uma visão mais otimista foi apresentada pelo Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2004), o qual considera que se as 

decisões aprovadas não contemplaram todas as expectativas da sociedade, deve-se reconhecer 

que houve avanços bastante significativos. Até 2015, o número de pessoas, sem acesso ao 

saneamento básico, deve cair pela metade; e até 2010, os países terão de reduzir o ritmo de 

perda de biodiversidade, além de destinar maiores recursos à proteção dos recursos naturais. 

Para o setor produtivo houve uma maior participação dos líderes empresariais, 

demonstrando que práticas ambientalmente corretas são viáveis tecnologicamente, além de 

serem bastante lucrativas. 

Tecnologias alternativas devem então ser incorporadas aos processos produtivos, a 

fim de minimizar perdas e para tanto, investimentos em pesquisa, devem ser buscados tanto 

por iniciativa privada como pública, a fim de criar substâncias/produtos que possam vir a 

substituir os recursos não renováveis. 

Segundo o CEBDS (2004), a falta de consenso internacional e os interesses 

comerciais, de alguns países, não devem ser motivo de desânimo para a corrente que defende 

uma mudança no rumo do desenvolvimento em nome da sobrevivência das futuras gerações. 

Não há dúvida que a exigência do mercado vai conduzir o mundo, para a sustentabilidade, 
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independentemente da vontade dos ocupantes de altos níveis gerenciais nas esferas 

governamentais, durante o desenvolvimento do processo.  

Entretanto, para Barbieri (1996), a ordem econômica internacional vigente 

atualmente é desnivelada e injusta, sendo uma das principais causas da deterioração ambiental 

e humana. O sistema de livre mercado que busca o lucro a qualquer custo, permite facilmente 

o desrespeito à natureza, e tal panorama, conduz a organizações procurarem atuar em países 

onde a legislação ambiental é mais flexível, ou seja, onde as exigências ambientais não são 

tão rigorosas, o que, geralmente, ocorre em países em desenvolvimento. 

Por outro lado, os países desenvolvidos possuem enormes débitos em relação aos 

países em desenvolvimento, principalmente débitos ecológicos e sociais. São responsáveis por 

setenta por cento dos três gases estufas, dióxido de carbono (CO2), clorofluorcarbono (CFC) e 

metano (CH4), causadores do aquecimento global, sendo que representam aproximadamente a 

quinta parte da população mundial, no entanto consomem setenta por cento da energia 

mundial, setenta e cinco por cento dos metais, oitenta e cinco por cento da madeira e sessenta 

por cento dos alimentos (Barbieri, 1996). 

Em recente relatório, baseado em dados estatísticos da ONU, a organização não 

governamental World Wide Fund For Nature (WWF) concluiu que os níveis atuais de 

consumo das classes mais ricas, incluindo a minoria de favorecidos dos países em 

desenvolvimento, são tão altos, que para providenciar um estilo de vida comparável para o 

restante do mundo seria necessário 2,6 planetas do tamanho da Terra. Essa estatística ajuda a 

compreender o dilema entre desenvolvimento e conservação e preservação do meio ambiente. 

Os países desenvolvidos são responsáveis por grande parte do consumo mundial de 

recursos naturais e tal consumo impõe aos países em desenvolvimento a adoção de estilos de 

vida mais simples. Fica evidente a desvantagem dos mesmos em criar condições favoráveis de 

crescimento econômico, visto que não poderão “usufruir” de um desenvolvimento sem 

restrições ambientais, característica do passado das atuais potências mundiais que ditam as 

regras da competitividade internacional, é o caso de países como Estados Unidos, Alemanha, 

Japão e outros. 

Para os países em desenvolvimento as questões sociais são cruciais, pois não se pode 

pensar em preservação e conservação do meio ambiente sem considerar aspectos como a fome 

e a pobreza. 

Nesse aspecto, Barbieri (1996) descreve que os países em desenvolvimento devem 

procurar a redução da pobreza através do crescimento econômico, observando para tal, os 
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respectivos impactos ambientais decorrentes. Para os países industrializados ou 

desenvolvidos, a redução do consumo não constituiria uma opção muito pragmática para a 

proteção do meio ambiente mundial, pois se o crescimento é mais lento nos países 

industrializados, esta redução colocará em perigo a taxa de crescimento dos países pobres, 

uma vez que estes são dependentes do mercado daqueles. Verifica-se que o crescimento 

contínuo dos países industrializados é necessário tanto para gerar tecnologias ecológicas 

seguras, como para transferir recursos para os países pobres.  

Confrontando-se os resultados do sistema capitalista, criado e imposto pelos países 

desenvolvidos, com os aspectos sociais e ambientais decorrentes, conclui-se que, apesar do 

visível sucesso econômico, este se mostrou incapaz de resolver problemas de caráter social, 

tais como redução da miséria, poluição ambiental, divisão mais justa da renda, e outros 

(Donaire, 1995). 

Para a CMMAD (1998), tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser 

geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de desenvolvimento. Considera 

que a pobreza não é apenas um mal em si mesma, mas para haver um crescimento econômico 

equilibrado do ponto de vista ambiental e social, é preciso atender às necessidades básicas de 

todos e dar a todos a oportunidade de realizar aspirações de uma vida melhor. Descreve ainda, 

que num mundo onde a pobreza é endêmica, este estará sempre sujeito a catástrofes 

ambientais. 

Referindo-se aos países ricos, a CMMAD (1998) descreve que o desenvolvimento 

sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um processo de mudança, no qual 

a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional devem estar de acordo com as necessidades atuais e 

futuras. 

Silva (2004) afirma que cada dia fica mais claro que o modelo de desenvolvimento 

atual não deve ser mantido pelos países desenvolvidos e nem seguido pelos países em 

desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável envolve uma mudança de estratégia com 

um enfoque sócio-econômico, que deve ser elaborado de forma adequada, com cooperação 

dos governos, da sociedade e de organizações em todo o mundo.  

2.2 Gestão Ambiental 

É notório que os problemas ambientais no nível mundial começam a se tornar 

preocupantes já que, num futuro não muito distante, pode-se colocar em perigo a 
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sobrevivência da humanidade. Neste sentido, todos os esforços para promover um planeta 

mais saudável são fundamentais. 

Lora (2000) descreve que nos últimos 40 anos os problemas ambientais adquiriram 

uma nova dimensão. Uma série de acidentes industriais graves e derrames de quantidades 

consideráveis de petróleo no mar, além dos problemas globais como o efeito estufa e a 

destruição da camada de ozônio, têm feito com que as questões ambientais ocupem lugar 

prioritário nas preocupações da humanidade. 

Segundo Backer (1995), o meio ambiente foi, é e será modificado pela atividade 

humana, que em todos os tempos, planificou, moldou e administrou a natureza. 

Para Panaiotov (1994), o termo “ambiente” refere-se, igualmente, à qualidade e à 

quantidade de recursos naturais, renováveis e não renováveis. O termo inclui, também, o meio 

ambiente, do qual fazem parte a paisagem, a água e a atmosfera, e constitui um dos elementos 

essenciais da qualidade de vida. Degradação ambiental, então, é a redução do ambiente em 

quantidade e sua deterioração em qualidade. 

O que se verifica que desde a pré-história, o homem interfere de forma negativa no 

meio ambiente através de alterações na água, solo e ar pelos produtos físicos e químicos 

resultantes das atividades humanas. Conforme Lora (2000), durante o Império Romano, o 

homem fez o primeiro intento de atenuar o efeito negativo da humanidade sobre o meio 

ambiente, ou seja, a construção da “Cloaca Máxima”, sistema de evacuação de esgotos de 

Roma. Contudo, etapas posteriores de descaso ambiental caracterizaram-se por epidemias de 

pestes e freqüentes episódios de poluição em Londres, berço da Revolução Industrial, com 

milhares de mortes. 

Com a Revolução industrial e a expansão dos parques industriais, os problemas 

ambientais tornaram-se críticos. Segundo Donaire (1995), durante muitos anos a questão 

ambiental foi percebida como algo que não fazia parte do contexto organizacional. As 

empresas eram vistas como instituições econômicas que se preocupavam em resolver 

problemas econômicos (o que produzir, como produzir e para quem produzir). 

Ao analisar os impactos ambientais causados pelo homem desde a sua evolução até 

os dias de hoje, pode-se perceber que num passado não muito distante, a natureza já recebia 

cargas de poluentes, porém, numa escala muito menor. O fato é que estas cargas 

ultrapassaram a capacidade natural de “tratamento” da natureza e começaram a agravar os 

problemas ambientais, passando de locais e regionais para problemas de caráter global. 

Neste contexto, identifica-se que no meio empresarial, o desenvolvimento 
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sustentável implica um processo de melhoria, visando ao uso mais racional de recursos, à 

expansão de mercados, redução de custos e de impactos ambientais. Assim, o maior desafio 

competitivo das organizações é se tornar e se manter sustentável neste ambiente, conciliando 

os conceitos de crescimento econômico e proteção dos recursos naturais, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável. 

As empresas adotam atualmente um sistema de gerenciamento ambiental como 

forma de garantir sua competitividade. A gestão ambiental é a forma pela qual as empresas se 

mobilizam, interna ou externamente, para a conquista de uma qualidade ambiental desejada. 

Donaire (1995, p. 68) define a gestão ambiental como: 

O conjunto de procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados 

que visam reduzir e controlar os impactos introduzidos por um 

empreendimento sobre o meio ambiente. O ciclo de atuação da gestão 

ambiental deve cobrir desde a fase de concepção do projeto até a 

eliminação efetiva dos resíduos gerados pelo empreendimento. 

Nessa direção, Meyer (2000, p. 22) apresenta, de modo esquemático, a gestão 

ambiental da seguinte forma: 

a) objeto – manter o meio ambiente saudável, de forma a atender as 

necessidades humanas atuais, sem comprometer o atendimento das 

necessidades das gerações futuras; 

b) meios – atuar sobre as alterações causadas no meio ambiente pelo 

uso e/ou descarte dos bens e detritos gerados pelas atividades 

humanas, a partir de um plano de ação viável técnica e 

economicamente, com prioridades previamente definidas; 

c) instrumentos – monitoramentos, controles, taxações, imposições, 

subsídios, divulgação, obras e ações mitigadoras, além de 

treinamento e conscientização; 

d) base de atuação – diagnósticos e prognósticos (cenários) ambientais 

da área de atuação, a partir de estudos e pesquisas dirigidos à busca 

de soluções para os problemas que forem detectados 

O sistema de gestão ambiental é um instrumento com procedimentos semelhantes a 

qualquer nível gerencial de uma empresa moderna. Sua particularidade é a importância 

conferida às questões ambientais da empresa, daí a denominação específica para a gestão que 

procura controlar a influência dos processos da natureza. 

Silva (2004) afirma que um Sistema de Gestão Ambiental inserido no sistema global 
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de gerenciamento de uma organização pode propiciar o aumento de sua competitividade ao 

mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. Aliado a um Sistema de Gestão Ambiental 

tem-se o conceito de ecoficiência, que é uma filosofia de gestão empresarial, que permite às 

empresas serem inovadoras, competitivas e ambientalmente responsáveis. 

E também, além de permitir uma real adequação das atividades humanas com as 

necessidades do meio ambiente, buscar a eco-eficiência é, acima de tudo, utilizar uma 

ferramenta estratégica para a competitividade. O cuidado ambiental, bem como a adequação à 

legislação vigente através do desenvolvimento de métodos e técnicas de produção mais limpa, 

é uma preocupação que, a cada dia, cresce e se solidifica como o caminho mais seguro para se 

obter um melhor padrão de desenvolvimento (Florim & Quelhas, 2005). 

Nesse contexto, Organizações procuram adotar ferramentas de proteção ambiental 

através do desenvolvimento de produtos e serviços que sejam ambientalmente eficientes e 

satisfaçam as necessidades dos consumidores. Existem vários conceitos e teorias sobre a 

forma de evitar ou minimizar os impactos ambientais. Entre os muitos que existem sobre a 

colocação da variável ambiental nas organizações, serão tratados aqui os conceitos de 

Produção Limpa (PL) e Produção Mais Limpa (P+L). 

2.3 Característica do setor da construção civil 

A indústria da construção civil ocupa posição de destaque na economia nacional, 

sendo responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Dados recentes indicam que o macrocomplexo construção civil responde por 15% do PIB 

nacional (Construbusiness, 2004). 

Além desta participação direta no PIB, destaca-se também o grande contingente de 

mão-de-obra direta empregada, que corresponde a 3,92 milhões de empregos, sendo o maior 

setor empregador da economia nacional (Construbusiness, 2004). 

A construção civil ocupa, na engenharia, lugar de destaque à medida que desenvolve, 

continuamente, atividades econômicas que beneficiam a sociedade como um todo e, por via 

de conseqüência, objetiva a melhoria da qualidade de vida do homem moderno. O setor 

coopera para o desenvolvimento econômico e social do país, gerando bens de atendimento 

direcionados às necessidades humanas ou que fazem parte da capacidade produtiva. 

Todavia, a indústria da construção civil encontra-se em desvantagem em relação a 

outros ramos da indústria, como a indústria metal mecânica e indústria têxtil, no que se refere 

ao gerenciamento, em particular à racionalização e ao incremento da produtividade dos 
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processos produtivos (Picchi, 1993). 

O esforço para a modernização do setor da construção civil é contínuo, apesar das 

características que fazem da construção civil uma industria na qual se dificulta a implantação 

de um gerenciamento eficaz. Segundo Soibelman (1993), essas características são: 

- A construção civil é uma industria de caráter nômade, em que a constância das 

características nas matérias-primas e nos processos é mais difícil de se conseguir 

do que em outras industrias de caráter fixo; 

- Seus produtos são geralmente complexos e de natureza única. Não é possível 

aplicar a produção em série devido ao fato de que o produto é fixo e os operários 

móveis, que dificulta a operação e controle; 

- A construção civil é uma industria muito tradicional, com grande inércia a 

alterações, se comparada a outras industrias; 

- Emprega mão-de-obra pouco qualificada, com pouca possibilidade de promoção 

e, portanto, de baixa motivação; 

- Uma parte significativa do trabalho é sujeita às intempéries, com dificuldades de 

armazenamento, submetida ao tempo, a condutas vandálicas, dentre outros 

aspectos. A proteção dos operários nessas circunstancias é muito difícil; 

- Na construção civil, as responsabilidades aparecem dispersas e pouco definidas, o 

que sempre gera zonas de sombra na qualidade; 

- O grau de precisão das estimativas de custo e prazo é menor que na maioria das 

outras indústrias; 

- A construção civil emprega especificações complexas, contraditórias, em que o 

projeto está sempre mudando, e muitas vezes confusas. O resultado é que desde a 

origem a qualidade é mal definida; 

- O produto final construído é caro por natureza, devido ao fato de demandar 

grande variedade de insumos e alguns deles em grandes quantidades. 

2.4 Empresas construtora de edifícios e meio ambien te 

O sub-setor da construção civil alvo deste estudo é o de edificações e, em função do 

produto, compreende as edificações habitacionais, comerciais ou administrativas, industriais e 

para serviços públicos. 

Neste item pretende-se apontar a interação das atividades das empresas construtoras 

de edifícios com o meio ambiente e como a situação se torna, também neste setor, 
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insustentável sob o ponto de vista ambiental. 

Segundo Blumenschein (2004), o impacto causado pela cadeia produtiva da indústria 

da construção sobre o meio ambiente ocorre ao longo de todos os seus estágios e atividades: 

na ocupação de terras; na extração de matéria-prima, no seu processamento e produção de 

elementos e componentes; no transporte dessa matéria-prima e de seus componentes; no 

processo construtivo e no produto final per si, ao longo de sua vida útil, ‘durante as fases de 

uso e manutenção`, até sua demolição e descarte. 

O Congresso Mundial da Construção promovido pelo International Council for 

Research and Inovation in Bulding and Construction (CIB), realizado na Suécia em 1998, 

impulsionou a criação de uma agenda internacionalmente aceita sobre sustentável, e entre 

suas prioridades de pesquisa, estava o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 parte da 

definição de construção sustentável como produção e gestão responsável por um ambiente 

saudável, construído com base em princípios ecológicos e com eficiência de recursos 

(Teixeira, 2001). 

A Agenda 21, no que concerne a construção sustentável, identifica os seguintes 

aspectos do problema: 

- Sustentabilidade econômica – procura de mercado, custo global dos 

empreendimentos, processos construtivos e gestão da construção; 

- Sustentabilidade funcional de edifícios – necessidades funcionais, qualidade 

ambiental interior, desempenho técnico e durabilidade de materiais 

componentes da construção; 

- Sustentabilidade ambiental – consumo de recursos naturais, biodiversidade, 

tolerância da natureza e cargas ambientais; 

- Sustentabilidade humana e social – estabilidade social, ambiente construído, 

aspectos de saúde pública, estética e cultura das populações. 

A construção sustentável, segundo Vázques (2001), baseia-se na redução dos 

resíduos pelo desenvolvimento de tecnologias limpas, na utilização de materiais recicláveis, 

reutilizáveis ou secundários e na coleta e deposição de inertes. As medidas devem ser tomadas 

com o objetivo de transformar resíduos em recursos reutilizáveis. No caso dos resíduos de 

demolição, se forem selecionados, classificados e adequadamente limpos, transforma-se em 

agregados secundários prontos para serem usados em aterros ou concretos de baixa 

resistência.  

O conceito de construção sustentável apresenta diferentes abordagens nos mais 
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diversos países. Alguns identificam como essenciais os aspectos econômicos, sociais e 

culturais da construção sustentável, mas a maior relevância é dada aos impactos ecológicos da 

construção: biodiversidade, tolerabilidade da natureza e preservação de recursos naturais. 

Esses impactos têm levado os países a adotarem políticas ambientais específicas para o setor. 

A Civil Engineering Research Foundation (CERF), entidade responsável pela modernização 

da construção civil dos Estados Unidos, pesquisou 1.500 projetistas, construtores, engenheiros 

e pesquisadores do mundo todo com o objetivo de apresentar as tendências fundamentais para 

o futuro do setor. Nessa pesquisa, a “questão ambiental” foi considerada a segunda maior 

tendência (John, 2001). 

Os desafios da construção sustentável podem ser sintetizados em esforços destinados 

a melhorar o gerenciamento e a organização das obras, otimizar as características do produto e 

do edifício, diminuir o consumo de recursos, bem como de resíduos gerados, e considerar 

explicitamente o impacto da construção no desenvolvimento urbano sustentável (CIB, 1999) 

apud (Ramires & Gomzalez, 2005).  

Segundo John (2001), nenhuma sociedade conseguirá atingir o desenvolvimento 

sustentável sem que o setor da construção civil passe por profundas transformações. 

Com o tempo, o conceito de desenvolvimento sustentável deverá ser incorporado 

pela sociedade e certamente atingirá as atividades da construção civil, da extração de recursos 

naturais, da produção de materiais, da produção de materiais e do gerenciamento de resíduos.  

Degani & Cardoso (2002) apresentam os elementos de interface com o meio 

ambiente para as atividades desenvolvidas em cada fase do ciclo de vida de um edifício. O 

artigo ressalta o esgotamento de recursos naturais e a poluição como sendo os impactos 

ambientais, ou seja, as conseqüências nocivas ao meio ambiente, considerados mais 

significativos em decorrência dos elementos identificados. 

Florim & Quelhas (2005) também afirmam que a instalação e o funcionamento de 

empreendimentos habitacionais de forma inadequada (projetos mal concebidos, 

desconsideração dos condicionantes do meio físico, análise sócio-econômica insuficiente, 

ausência de medidas de mitigação, entre outros aspectos) têm levado a situações de 

degradação ambiental no local de intervenção, causando prejuízos ao próprio empreendimento 

e gerando impactos ambientais que extrapolam a área do projeto. Isso acarreta redução da 

qualidade de vida da população e elevação significativa e desnecessária de custos para 

empreendedores, usuários, população circunvizinha e Poder Publico. 

Tratando inicialmente do esgotamento de recursos naturais, considera-se como seu 
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principal contribuinte a própria produção dos bens edificados, cujas dimensões físicas são 

consideradas as maiores do plante e, por conseqüência, eleva-se o volume de recursos 

consumidos na fase de implantação. Considera-se também significativo o consumo de energia 

elétrica e água, praticado atualmente pela população na fase de uso, o que em parte também se 

deve às características construtivas das edificações. 

Quanto à poluição, esta pode originar-se de vários aspectos ambientais identificados. 

A geração de resíduos sólidos e líquidos em todas as fases do ciclo de vida de um edifício 

ocasiona a poluição do solo e águas. Grande parte da responsabilidade pelo elevado volume 

de resíduos descartados na fase de construção é atribuída às perdas e desperdícios, e para as 

fases de manutenção, reabilitação e demolição, pode-se responsabilizar a grande quantidade 

de recursos aplicados. 

Além da poluição gerada na produção dos materiais, componentes e equipamentos 

incorporados aos edifícios, pode-se observá-la ainda sob os seguintes aspectos: 

• Poluição atmosférica – decorrente principalmente da emissão de material 

particulado respirável nas fases de implantação e demolição, e também da 

emissão de CO² e CFC provenientes da possibilidade de ocorrência de 

incêndios, perfurações e possibilidade de ocorrência de incêndios, 

perfurações de equipamentos e alguns utensílios domésticos nas fases de uso, 

manutenção e demolição; 

• Poluição sonora – detectada durante as fases de implantação, manutenção e 

demolição, e que afeta diretamente a comunidade vizinha, causando 

desconforto; 

• Poluição do ar interior – detectada durante a fase de uso do edifício, por meio 

da criação de ambientes internos poluídos pelo condicionamento do ar, por 

poluentes emitidos pelos materiais empregados, pelo solo ou até mesmo pelas 

atividades relacionadas ao uso e operação de equipamentos e produtos de 

limpeza, como, por exemplo, compostos orgânicos voláteis, microorganismos 

patogênicos, poeiras, partículas e fibras, radônio, dentre outros. 

Entretanto, para esta pesquisa e dentre os aspectos relacionados, ressaltam-se dois como 

sendo os mais significativos para a fase de produção – etapa na qual as empresas construtoras 

de edifícios, foco deste trabalho, possuem maior responsabilidade e exercem maior influência. 

São eles: a grande quantidade de matéria-prima consumida e o fato desta ser obtida a partir da 

extração de recursos naturais, e o alto volume de resíduos sólidos depositados no meio 
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ambiente urbano. 

Estes dois aspectos evidenciam-se também pelo fato de serem questões freqüentes nas 

pesquisas acadêmicas e alvo de ações setoriais. Os subitens seguintes detalham estes aspectos 

destacados. 

2.4.1 Consumo de recursos naturais 

Em grande parte, a matéria-prima empregada nas obras brasileiras é obtida da extração 

de recursos naturais, como por exemplo, a areia, o cimento, a pedra britada, tijolo cerâmico, o 

aço e a madeira. Observa-se que o volume de matéria-prima consumida na produção de 

edifícios é elevado e crescente, e que este expressivo volume deve-se às grandes dimensões 

dos produtos resultantes das atividades construtivas e à tendência, no Brasil, de atendimento à 

demanda por moradias e novos empreendimentos – decorrentes do próprio crescimento 

populacional, do déficit observado, do desenvolvimento econômico e do fim da vida útil e 

obsolescência das edificações existentes. 

A questão do consumo de matéria-prima em excesso também deve ser abordada. De 

acordo com Paliari (1999), sempre que é consumida uma quantidade maior de material do que 

a estritamente necessária gera-se uma perda, e esta pode refletir-se na forma de gastos extras 

para a aquisição dos materiais adicionais, no consumo adicional de mão-de-obra para 

movimentar e aplicar tais materiais e, principalmente, na maior utilização dos recursos 

naturais de nosso planeta. 

John (2000) apresenta alguns valores para o consumo de recursos naturais no setor da 

construção civil estimados por diferentes autores: conforme o país, de 14% a 75% da 

totalidade de recursos naturais extraídos destinam-se à construção civil; no Japão, em 1995, 

estimou-se o consumo para a construção civil em cerca de 50% dos materiais circulantes na 

economia; no Reino Unido em 1998 o consumo estimado variou de 250 a 300 milhões de 

toneladas de agregados/ano; e nos Estados Unidos, o volume estimado em 1999 indica um 

consumo anual setorial de 2 bilhões de toneladas, representando cerca de 75% dos materiais 

consumidos na economia norte-americana. Outras fontes apontam que o consumo de 

agregados oscilaria entre 1 a 8 toneladas/habitante/ano. 

Os principais impactos ambientais decorrentes da extração de recursos naturais s]ao a 

escassez e extinção das fontes e jazidas, além de alterações na flora e fauna do entorno destes 

locais de exploração. Em Industry Environment (1996) foi feito um alerta para o limite dos 

estoques de algumas reservas de matérias-prima. Pode-se citar, como exemplo, que em São 
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Paulo o esgotamento das reservas próximas da capital faz com que a areia natural já esteja 

sendo transportada de distancias superiores a 100km, implicando em enormes consumos de 

energia e geração de poluição (John, 2001). 

No tocante a seleção de materiais, Thormark (2001) observa que caso seja necessário 

empregar materiais cuja produção exija elevado consumo de energia ou obtidos a partir da 

matéria-prima escassa, estes deverão ser, pelo menos, recicláveis, fáceis de desmontar e cujo 

processo de aplicação e uso facilitem sua reciclagem, evitando contaminações. 

Tendo sido caracterizado, o consumo de recursos naturais decorrente das atividades 

construtivas, verifica-se a necessidade de ação por parte das empresas construtoras no sentido 

de controlar  este consumo. Para tanto, esta pesquisa sugere o controle do desperdício de 

recursos na fase de produção e, principalmente, a atuação mais efetiva das empresas 

construtoras durante a fase de planejamento, ocasião em que são selecionados os materiais e 

componentes, as tecnologias construtivas e na qual também é feita a caracterização dos 

sistemas prediais – sendo, todos estes, fatores determinantes para o bom desempenho 

ambiental e para a extensão da vida útil do empreendimento. 

2.4.2 Geração de resíduos sólidos 

Uma das parcelas mais importantes da busca pela sustentabilidade na construção 

envolve a redução de perdas de materiais. A situação atual da construção civil indica um alto 

nível de desperdícios e de geração de resíduos. Os resíduos podem ser divididos em aparentes 

(entulho a ser removido durante ou ao final da construção) ou incorporados à construção 

(através do aumento de espessura de revestimentos e outros erros construtivos). Por exemplo, 

um estudo recente na cidade de São Paulo aponta a produção de cerca de 17 mil toneladas 

diárias de entulho proveniente da construção civil, enquanto que o lixo doméstico responde 

por 8 mil toneladas/dia (Loturco, 2004).  

Observa-se que geralmente as administrações públicas brasileiras não oferecem 

regularmente os serviços de coleta e destinação destes rejeitos, provocando a ocorrência de 

despejos clandestinos em vias e logradouros públicos, terrenos baldios, margens de córregos 

e, ainda, ocasionado o surgimento de bota-foras irregulares que acabam se transformando em 

lixões. 

Dentre os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) podem ser encontrados 

produtos de diferentes origens e natureza, os quais causam impactos distintos no meio 

ambiente, tais como: argamassas a base de cimento e cal, resíduos de cerâmica vermelha 
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(como tijolos e telhas), cerâmica branca (especialmente a de revestimento), concreto armado 

ou não, solo, rocha, metal, madeira, papel, plásticos diversos, material betuminoso, vidro, 

gesso em pasta e placa, tintas e adesivos, restos de embalagens, cimento amianto, produtos de 

limpeza de terrenos, entre outros. 

O interesse em saber a quantidade de resíduos gerada pela indústria da construção 

civil existe há algum tempo, muitas vezes inserido na discussão da redução de desperdícios. A 

primeira referência nacional sobre essa questão, que suscitou uma discussão mais ampla sobre 

o assunto, foi o trabalho realizado por Pinto (1999). 

De acordo com uma estimativa realizada por Pinto (1999), os resíduos de construção 

representam algo entre 41 e 70% do resíduo sólido municipal. É possível afirmar então, que a 

indústria da construção civil está entre as maiores fontes geradoras de resíduos. 

Como na maior parte dos centros urbanos não há disponibilidade de grandes áreas 

dotadas da infra-estrutura básica necessária à implantação de áreas para a disposição final dos 

RCD, fazendo com que os aterros sejam construídos distantes dos principais pólos geradores 

desses resíduos. Com isso a situação facilmente verificada nesses centros é bastante 

preocupante: pontos de deposição localizados em espaços públicos e em zonas de proteção 

ambiental, como aqueles localizados em margens de mananciais. 

Segundo Barkokébas et al. (2004), na cidade do Recife é possível detectar facilmente 

deposições de entulho da construção civil responsáveis por assoreamento de mananciais, 

entupimento de bueiros e galerias, proliferação de espécies indesejáveis à saúde, entre muitos 

outros aspectos negativos.  

Segundo Agopyan et. al. (1998) apud Grioli,(2001), no estado de São Paulo o 

desperdício na construção civil apresenta valores de 76,0% para a areia, 95,0% para o 

cimento, 75,0% para a pedra, 97,0% para a cal, 9,0% para o concreto, 17,0% para blocos e 

tijolos, 10,0% para o aço e 18,0% para a argamassa, sendo na ordem de 50,0% destes gerado 

na forma de desperdício incorporado à obra e os outros 50,0%, gerados na forma de entulho 

de obra.  

Ainda neste contexto, a produção de grandes volumes de materiais de construção e a 

atividade de canteiro de obras – construção, manutenção e demolição – são responsáveis por 

cerca de 20 a 30% dos resíduos gerados pelos países membros da União Européia (Murakami 

et al.. 2002) apud (Schneider & Philippi Jr.2004). 

De modo geral, os RCD originam-se das sobras e/ou dos desperdícios do processo 

construtivo. Em sua maioria, é constituído por materiais inertes (porém, não exclusivamente) 
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sendo potencialmente reaproveitável. De acordo com Pinto (1999) dentre os fatores que 

influenciam sua origem, produção e características, incluem-se: 

•  insuficiência de definição em projetos (arquitetura, estrutura, formas, 

instalações); 

• ausência de qualidade nos materiais e componentes de construção utilizados;e 

• ausência de procedimentos e mecanismos de controle na execução (perdas na 

estocagem e transporte em canteiro, carência de controle geométrico, 

ausência de prumo, nivelamento e planicidade; aumento no consumo de 

materiais para recuperação da geometria etc.) 

Nota-se ainda que, os resíduos provenientes das fases de implantação, manutenção e 

demolição também podem conter substâncias perigosas, como adesivos, tintas, óleo, baterias, 

biocidas incorporados a madeiras tratadas, sulfatos provenientes da dissolução de gesso, e 

outros, agravando o impacto da contaminação do solo, águas e ar. 

Outro aspecto dos resíduos sólidos a ser observado, além de sua composição, é o 

volume total gerado. Ressalta-se que para as novas edificações a geração de resíduos está 

diretamente relacionada às perdas ocorridas, sendo bastante considerável a fração proveniente 

do desperdício.  

Em vista de toda esta situação, pretende-se nesta pesquisa identificar o papel das 

empresas construtoras frente ao problema dos resíduos gerados. Espera-se que os agentes 

construtores voltem suas atenções ao reconhecimento de seus índices particulares de geração 

de resíduos e a seu patamar tecnológico, buscando investir em melhorias para conquistar 

competitividade e racionalidade no uso de recursos não renováveis. 

Pressupõe-se ainda, que os fatores para os quais as empresas construtoras devam 

atentar-se, os quais influem diretamente no volume de resíduos gerados, são as perdas e 

desperdícios ocorridos durante a execução de novas edificações ou em reformas de 

edificações existentes, além daqueles relacionados ao projeto e seleção de materiais e 

tecnologias, que irão influir na composição e volume dos resíduos gerados durante o uso e a 

destinação final do empreendimento. 

Recentemente, o interesse neste assunto tem se acirrado com a discussão de questões 

ambientais, uma vez que desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo (mais comumente 

denominado entulho de construção) ou sob outra natureza, significa desperdiçar recursos 

naturais, o que coloca a indústria da construção civil no centro das discussões na busca pelo 

desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões (Souza et al., 2004). 



Capítulo 2  Revisão da Literatura 

 

36 

Soma-se a esse fato a escassez de locais para a deposição do resíduo gerado, 

principalmente nos grandes centros urbanos, o que ocasiona transtornos à população e 

demanda vultosos investimentos financeiros. 

Assim, atualmente observa-se um grande potencial para a redução dos resíduos 

gerados na construção civil, haja vista os valores discrepantes das situações observadas nas 

poucas pesquisas realizadas sobre o assunto no país e no exterior, embora haja grande 

consciência sobre a necessidade de se utilizarem racionalmente os materiais nos canteiros de 

obras, seja por uma questão ambiental ou pela questão da competição entre as empresas 

construtoras, acentuada no início da década de 1990.  

De acordo com Souza et al. (2004), como forma de amenizar o impacto desses 

resíduos no meio ambiente, muitas ações vêm sendo implementadas nas várias etapas do 

empreendimento de construção civil. Em particular, no que diz respeito ao canteiro de obras, 

existem algumas políticas de coleta segregada dos resíduos gerados, visando à sua reciclagem 

ou reuso, implementadas localmente em algumas construtoras da Região Metropolitana de 

São Paulo. Agopyan (1998) acredita que a construção civil seria capaz de absorver quase 

totalmente os resíduos que produz. Assim, Pinto (1999) considera necessária a existência de 

uma gestão diferenciada para a captação e reciclagem dos resíduos provenientes das 

atividades construtivas. 

No entanto, embora seja muito importante dar uma destinação adequada aos resíduos 

gerados, tornam se imperativas ações que visem à sua redução diretamente na fonte de 

geração, ou seja, nos próprios canteiros de obras, que, somadas às ações de reciclagem e de 

adequar a destinação desses resíduos, podem contribuir significativamente para a redução do 

impacto da atividade construtiva no meio ambiente. 

2.4.3 Panorama da Sustentabilidade na Construção Civil 

No tocante ao panorama setorial, já se percebe a existência de movimentos 

direcionados a sustentabilidade das atividades desenvolvidas pelas empresas construtoras, 

geralmente conduzidas por agentes públicos, organismos e sindicatos setoriais. 

As ações municipais são fortes elementos indutores da adoção de práticas 

sustentáveis no setor da construção civil. No Brasil, como exemplo, pode-se mencionar o 

Programa Entulho Limpo (PEL) em desenvolvimento em Brasília. O programa é uma parceria 

entre o SINDUSCON-DF, o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 

Brasília (UnB) e a ONG Eco Atitude, e pretende tratar a gestão de resíduos através de 
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aplicações de agregados reciclados na construção de habitações de interesse social, 

pavimentação e revitalização de áreas urbanas degradadas. 

O PEL justifica-se no crescimento da adoção do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), programa através do qual o setor da construção civil, em 

parceria com o governo federal, procura replicar nacionalmente as experiências bem 

sucedidas na área da qualidade de forma a beneficiar as empresas, governos e consumidores, e 

das normas ISSO para sistemas de gestão, e especialmente na publicação da resolução 

CONAMA n° 307 relativa à gestão dos resíduos da construção civil. Como benefícios, o 

programa espera obter: a) redução dos custos com a remoção do entulho ao encaminhar os 

recicláveis para o mercado formado e comercializá-lo e b) redução do desperdício, pois ao 

segregar resíduos é facilitada a identificação dos focos de maior geração dos mesmos para 

atuar na sua redução. 

O PEL parte da educação ambiental para a coleta seletiva em 10 canteiros de obras 

de 10 construtoras de Brasília (prazo de 6 meses para implantação a partir de setembro de 

2002) possuidoras de certificados ISSO 9001:2000 ou nível A do PBQP-H, e prossegue com 

o estudo de alternativas para a implantação da Unidade de Produção de Agregados Reciclados 

para Construção Civil (UPARCC) e sua implantação, operação e gerência, culminado com a 

certificação destas obras envolvidas (selo verde).  

Salienta-se também que as empresas construtoras brasileiras submetidas ao 

regimento do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras – Construtoras (SIQ-

C), do PBQP-H, já precisam comprovar o seu conhecimento e consideração a respeito dos 

impactos ambientais dos resíduos sólidos e líquidos gerados em canteiro de obra; sendo 

também responsáveis pela adequada disposição destes resíduos. Dessa forma, o PBQP-H, 

configura-se como um impulsionador pela busca da melhoria dos aspectos ambientais dentro 

do setor da construção civil. Porém infelizmente, esta prática ainda não é suficiente e não 

garanta correta reaproveitamento e destinação final dos resíduos gerados (Degani,2003). 

O Brasil está longe de possuir uma estrutura de ação para a sustentabilidade bem 

definida e organizada, como a presente em países detentores de ações governamentais fortes e 

geradores de uma série de documentos orientativos e de estratégias específicas para o setor, 

tal como aponta Silva (2003) apud Cardoso & Degani (2004). Entretanto, a autora menciona 

que o interesse pelo tema está se consolidando e que o conhecimento do desempenho 

ambiental de edifícios começa a ser uma necessidade percebida pela construção civil nacional 

– dois workshops (ocorridos em 2002 e 2003) foram realizados pelo Sindicato da Indústria da 
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Construção Civil do Estado de São Paulo – Sinduscon / SP, juntamente com o Departamento 

de Arquitetura e Construção da Universidade Estadual de Campinas - DAC/UNICAMP e 

Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo - PCC/USP; estes eventos funcionaram como um importante canal de 

sensibilização e integração entre a academia e o mercado. 

Os resíduos de construção e demolição são compostos por restos de argamassa, 

tijolo, alvenaria, concreto, cerâmica, gesso, madeira, metais etc. Estes resíduos, em sua 

maioria, são considerados inertes e, por conseguinte, pouca atenção tem sido prestada sobre 

suas práticas de gerenciamento. 

Por volta de 88 a 95% dos resíduos gerados pela construção civil são de interesse 

para a reciclagem como agregados para a construção civil (Sardá, 2003; Angulo et al, 2002) 

apud Costa et al (2004). Além da diminuição dos custos de gerenciamento do resíduo, o custo 

do produto reciclado é bem menor que o agregado natural. Costa et al (2004), observa que se 

obtém uma economia de 67% em média quando comparados os preços de agregado reciclado 

e agregado natural.  

Nesse sentido, a reutilização e reciclagem de resíduos apresenta diversas vantagens 

potenciais do ponto de vista da sustentabilidade. Essa percepção tem levado diferentes países 

a adotarem políticas específicas, com o intuito de criar condições para que elas se tornem 

realidade. 

A reciclagem de resíduos no Brasil como materiais de construção, comparada a 

países do primeiro mundo, é ainda incipiente, excetuando-se os casos das indústrias de 

cimenteiras (recicla aproximadamente mais de 5 milhões de toneladas por ano de escória de 

alto-forno, cinzas volantes, pneus, etc.) e siderúrgicas (6 milhões de sucata reciclada 

anualmente). 

Segundo John (2001), as aplicações possíveis dos resíduos coletados devem ser 

aquelas que melhor aproveitem as características físico-químicas de tais resíduos. Assim, a 

aplicação do resíduo não deve ser em torno de idéias pré-concebidas. 

De acordo com a caracterização dos resíduos oriundos dos canteiros, podem ser 

utilizados de duas formas: sem tratamento, apenas com uma simples separação (reutilização), 

e com tratamento (reciclagem). Os resíduos sem tratamento podem ser utilizados em aterros, 

na própria obra ou em outras obras. Essa é a forma mais econômica de reutilização do 

resíduo, porém é também bastante limitada, haja vista que os serviços de aterro em uma obra 

não são representativos em relação aos demais serviços. Outro ponto que deve ser ressaltado é 
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que quando os serviços de aterro têm representatividade, devido à topografia do terreno, por 

exemplo, a execução dos mesmos deve ser realizada no início da obra, o que inviabiliza a 

utilização de resíduos que serão gerados em serviços futuros (estrutura, alvenaria, 

acabamento). 

Os resíduos oriundos da construção, após passarem por um processo de reciclagem, 

podem ser utilizados em um maior número de serviços. Estudos realizados por alguns 

pesquisadores, demonstram que os RCDs podem ser reutilizados de diversas formas, dentre as 

quais: como agregado para o concreto não estrutural - Zordan & Paulon (2003), Xavier et al. 

(2002); na confecção de argamassas – Zordan (2003) e em pavimentação – Zordan (2003) 

Zordan (1999) apud Grgioli (2004), afirma que o estudo de soluções práticas que 

apontem para a reutilização do entulho na própria construção civil contribui para amenizar o 

problema urbano dos depósitos clandestinos deste material – proporcionando melhorias do 

ponto de vista ambiental – e introduz no mercado um novo material com grande 

potencialidade de uso. 

Pinto (1997), afirma que a viabilização da reciclagem de entulho de obra é o 

coroamento de uma política nacional de gestão e destino dos resíduos de construção, 

predominantes entre os resíduos totais gerados. Estas novas formas de utilização de entulho 

de obra, supre o papel dos "bota fora" que podem estar em extinção. 

Ainda Pinto (1997), mostra usos de reciclagem de entulho de obra, tais como 

pavimentação em Belo Horizonte; componentes do tipo blocos de vedação para alvenaria de 

paredes e muros divisórios em São Paulo e Ribeirão Preto; execução de calçadas (passeio 

público) em Belo Horizonte. 

Segundo John (1999) apud Grigoli (2004), a construção civil é potencialmente uma 

grande consumidora de resíduos proveniente de outras indústrias. O setor já é um grande 

reciclador de resíduos de outras indústrias. E segundo Grigoli (2000), a indústria da 

construção civil pode ser consumidora de resíduos da própria construção civil. 

Os entulhos recicláveis, de acordo com Grigoli (2000), são compostos de areias, 

pedras, concreto, cerâmicas, argamassas, vidros, cerâmicas esmaltada e metais. A medida que 

as etapas de uma obra vão se cumprindo, de acordo com o cronograma físico, porções de 

entulho vão se formando a cada atividade executada. 

Grioli (2004) afirma que em função da falta de espaço físico e com a propensa idéia 

em deixar a obra "limpa", é comum o construtor promover a cada etapa de produção de 

entulho, uma limpeza do local, levando o entulho para o térreo da edificação e em seguida 
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enviando embora para algum "bota fora". Todo este procedimento de deslocamento do 

entulho, pelo canteiro, e, mandando para um "bota fora", custa muito caro.  

Ainda, conforme o autor, para o uso do entulho como material de construção na 

própria obra, não se faz movimentos com os entulhos recicláveis gerados, deixa-os no próprio 

compartimento ou no próprio pavimento em que foi gerado, apenas acomodando-os em um 

dos cantos. O entulho gerado, preliminarmente sendo deixado no próprio compartimento, 

proporcionalmente, ocupa menos espaço físico do que o que eventualmente ocuparia no térreo 

em operação antecedente ao “bota fora”. 

Também, Degani (2003) levantou algumas práticas ambientais já adotadas por 

algumas construtoras no Brasil e no exterior. Dentre as observadas no Brasil, a autora 

relaciona as seguintes: (a) controle da execução dos serviços visando à redução de perdas e 

desperdícios; (b) gestão dos resíduos, pretendendo-se cobrir a triagem, a busca de mercado 

para seu reaproveitamento e o conhecimento da destinação dada a eles pelas empresas 

coletoras; (c) determinação do volume de resíduos gerado por serviço; (d) reaproveitamento 

dos resíduos no próprio canteiro, por exemplo, na execução de contrapisos, enchimentos e 

elementos de infra-estrutura; (e) seleção e avaliação do desempenho de fornecedores; (f) 

introdução de critérios restritivos relacionados à aquisição de materiais e à contratação de 

serviços que desconsiderem suas influências ao meio ambiente; e (g) aumento da influência 

da construtora nas decisões de projeto por meio de sugestões de tecnologias de sistemas e de 

materiais detentores de melhor desempenho ambiental, além de outras sugestões para a 

integração do conceito da sustentabilidade nos projetos. 

Como exemplos de práticas ambientais em empresas construtoras no exterior, podem 

ser mencionadas as aplicadas em Cingapura e analisadas em Ofori et al. (2002): reuso de 

materiais, especialmente na confecção de formas; monitoramento e controle da emissão de 

ruído nos canteiros; atribuição de responsabilidades no asseio e manutenção das condições de 

higiene das instalações do canteiro; redução no desperdício de materiais; uso de métodos de 

disposição menos poluentes; reciclagem de materiais; não-utilização de materiais escassos 

como a madeira; aquisição de equipamentos que consomem menos energia e utilizam 

combustíveis alternativos. 

As transformações necessárias para buscar a sustentabilidade podem, inclusive, gerar 

economias para longo prazo. Edwards (1998) apud Ramires & Gonçalvez (2005) afirma que 

os esforços econômicos em direção à sustentabilidade são recuperados em oito a dez anos, ou 

seja, a redução do consumo de energia e de outros recursos propicia uma significativa redução 
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dos custos de operação e manutenção. Este autor afirma que esforços realizados no projeto de 

novas construções também podem propiciar economias, sem aumentar os custos de produção 

dos imóveis.  

O projeto sustentável deve ter seus custos mensurados para curtos e longos prazos. 

Além disto, já foram detectados outros benefícios, tais como aumento do conforto e da 

sensação de bem-estar dos usuários, gerando maior produtividade e atraindo trabalhadores 

inovadores e novos clientes. Ademais, em muitos casos ocorre a valorização da imagem da 

empresa (interna e externamente), propiciando benefícios indiretos (Dias, 2004) apud 

(Ramires & Gonçalvez, 2005). 

Também quanto aos ganhos econômicos possibilitados pela implementação de 

práticas ambientais em canteiros, existem alguns relatos na literatura. Por exemplo, a empresa 

Kienta Engineering Construction Pte. Ltd. (Cingapura) declara ter obtido economia de custos 

graças à adoção das seguintes medidas: uso de materiais recicláveis, tais como formas 

metálicas; uso de argamassa pré-fabricada; e uso de águas pluviais para lavagens de piso 

(Ofori et al., 2002). 

Verificou-se também a adoção de novas tecnologias construtivas que proporcionam 

canteiros mais limpos, como, por exemplo, o uso de estruturas pré-moldadas, banheiros 

prontos, fachadas em placas pré-moldadas, divisórias de gesso acartonado, dentre outras. Esta 

opção pela ‘construção seca’, a qual segue um processo de montagem, reduz potencialmente a 

geração de resíduos. Entretanto, mesmo nas empresas que as têm adotado, não se percebe a 

preocupação com os insumos envolvidos e os resíduos gerados pelos fornecedores e, 

principalmente, com o desempenho e a durabilidade do produto obtido. 

Outro fato relacionado às práticas correntes é a adoção das novas tecnologias 

construtivas, em princípio potencialmente geradoras de menos resíduos. Mesmo nas empresas 

que as vêm adotando, não se percebe grande preocupação com os insumos por elas 

empregados, com os resíduos gerados por seus fornecedores e, principalmente, com o 

desempenho e durabilidade das soluções obtidas (Degani & Cardoso, 2003). 

Degani (2003) salienta que, para o Brasil, ainda há uma distância a ser percorrida 

com relação ao desempenho verificado em outros países. A autora refere-se aos fracos 

incentivos por parte dos poderes públicos e legislativos, à ausência de suporte das 

Municipalidades no que se refere à gestão de resíduos, à falta de comprometimento ambiental 

de fornecedores de materiais e de serviços, ao fato da tecnologia 'limpa' ainda estar longe do 

alcance de grande parte das construtoras brasileiras, à falta de análise mais criteriosa sob o 
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ponto de vista ambiental no emprego das novas tecnologias; dentre outras razões. 

Neste sentido, é interessante lembrar algumas medidas visando à modernização da 

construção civil, propostas por Formoso (2002) apud Ramires & Gonzalez (2005): a) Adoção 

de um novo paradigma de projeto, no qual as soluções são avaliadas considerando o ciclo de 

vida do ambiente construído e não apenas seus custos iniciais. Inclui a utilização de soluções 

que aumentem a flexibilidade das edificações e facilitem reformas e modernizações, como, 

por exemplo, a reposição de componentes e subsistemas. Tal abordagem requer também 

técnicas e modelos para a previsão de custos ao longo da vida útil, que permitam a 

minimização dos custos de manutenção e operação das edificações; b) Utilização de materiais 

e componentes que resultem em menor impacto ambiental, ao longo do seu ciclo de vida; c) 

Realização de intervenções em edificações e na infra-estrutura urbana já existentes que 

minimizem o seu impacto ambiental, particularmente quanto ao consumo de recursos 

naturais; d) Reutilização ou reciclagem de resíduos industriais e agrícolas pela construção 

civil, incluindo os próprios resíduos produzidos na construção e demolição de edificações; e) 

Introdução de melhorias nos projetos e na gestão da produção, de forma a reduzir a produção 

de resíduos nos canteiros de obras, bem como a dar uma destinação adequada àqueles que são 

inevitavelmente gerados. 

Quanto ao interesse, a situação brasileira não difere das observadas em outros países. 

Os exemplos de práticas ambientais verificados nas construtoras estrangeiras muitas vezes 

partiram de requisitos legais, o que evidencia a necessidade de fatores externos como 

incentivo à ação, não bastando apenas a simples consciência ambiental. 

Outras dificuldades surgem da falta de conhecimento das despesas requeridas para a 

implementação e operação de um sistema de gestão ambiental, especialmente pela dificuldade 

no cálculo do retorno financeiro para que a eficácia do sistema possa ser demonstrada em 

custos e servir de estímulo à sua implementação. 

Como reposta para alguns destes problemas, no ano de 2002 foi aprovada a resolução 

n° 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para a gestão de resíduos de 

construção e demolição do país. Esta lei, validada em junho de 2004, vem contribuindo, 

mesmo ainda em pequena escala, para a qualidade ambiental das cidades e influenciando a 

Industria da Construção Civil buscar práticas mais socialmente e ambientalmente 

responsáveis (Aguiar et al, 2005). 

A Resolução n.º 307 (Brasil, 2002) destaca-se como a primeira ação consolidada para 

a regulamentação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção e Demolição. 
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Segundo esta resolução, os resíduos da construção civil são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Esta classifica os RSCD em quatro diferentes classes, a saber: 

• Classe A – reúne todos os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados 

(Ex: bloco, argamassa, concreto...); 

• Classe B – reúne todos os resíduos reutilizáveis ou recicláveis para outras 

destinações (que não a de agregado) ou outras indústrias (Ex: plástico, papel, 

vidro...); 

• Classe C – reúne todos os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, que permitam sua 

recuperação/reciclagem (Ex: gesso, manta asfáltica...); 

• Classe D – reúne todos os resíduos perigosos oriundos do processo construtivo, 

tais como: tintas, solventes, óleos etc, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 

e outros. 

Segundo esta resolução, 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, é então denominado de Gerenciamento de Resíduos (Brasil, 2002). 

Ressalta-se como importante contribuição o fato da Resolução determinar que os geradores 

são os responsáveis pelo adequado manejo e destinação de seus resíduos, instaurando assim o 

princípio do poluidor-pagador. 

Pode-se prever que tal Resolução deverá alterar significativamente os paradigmas 

atuais na construção civil. Ao introduzir o controle da destinação dos resíduos, inclusive 

exigindo o licenciamento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos, esta resolução deverá 

influir sobre a forma como as construtoras gerenciam seus resíduos. 

Anteriormente, bastava à construtora remover os resíduos para um depósito, público 

ou privado, com pequeno controle do conteúdo destas cargas de entulho. Sob a Resolução, 

haverá um controle mais rígido, gerando custos associados a cada tipo de entulho, os quais 

excedem o do simples transporte (“bota-fora”). Neste caso, provavelmente as opções sobre 

materiais e técnicas podem ser diferentes das atuais (Ramires & Gonzalez, 2005). 
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Marcondes & Cardoso (2005) afirmam que tal resolução é de extrema importância 

porque estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para o gerenciamento dos RCD, além 

de definir termos correlatos ao assunto.  

Em busca desta eficiência nos processos produtivos dos canteiros de obra o Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do estado de Minas Gerais, através do Grupo de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da construção Civil, elaborou uma cartilha que busca 

nortear as ações das construtoras quanto à gestão dos resíduos, enfatizando a aplicação de 

ações e tecnologias limpas para minimizar o desperdício de matéria-prima, através da 

implantação da metodologia de Produção Mais Limpa, constituída pelas seguintes etapas: 

escolha do processo produtivo; sensibilização; formação do grupo de trabalho (Ecotime); 

repasse da metodologia; levantamento das entradas de matérias-primas/insumos e saídas de 

resíduos e definição, avaliação e acompanhamento de indicadores ambientais, de processo e 

de desempenho (Júnior 2005).  

Dessa forma, este trabalho avaliará a aplicabilidade de tal metodologia, com vista à 

busca de melhorias no desempenho ambiental das empresas construtoras de edificações. 

A seguir serão apresentados os conceitos e princípios da metodologia de Produção 

Mais Limpa. 

2.5 Produção Mais Limpa 

Em tempos de profundas preocupações com o meio ambiente, organizações de 

diferentes setores industriais estão deixando de agir de forma reativa para agir de forma pró-

ativa com relação às questões ambientais. Diferentes metodologias de gestão ambiental 

buscam sensibilizar diretores e níveis hierárquicos elevados dentro das organizações, 

demonstrando a possibilidade de se obter lucro com o meio ambiente, entre elas a Produção 

Mais Limpa, também conhecida pela sigla P+L. 

Segundo Silva (2004), o princípio básico da metodologia de P+L é eliminar a 

poluição durante o processo de produção, através do aperfeiçoamento contínuo na busca do 

controle da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas em um 

processo produtivo. 

Verifica-se que as tecnologias de fim-de-tubo não mais respondem aos anseios da 

sociedade na busca pelo desenvolvimento sustentável. Estratégias ambientais convencionais 

que buscam atender às exigências ambientais legais deixam de serem vistas como única 

alternativa para melhorar o desempenho ambiental, além de serem extremamente onerosas 
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para as empresas do ponto de vista econômico. 

Oliveira Filho (2001) descreve que a solução tecnológica do tipo fim-de-tubo corre 

atrás dos prejuízos ambientais causados por um sistema produtivo, remediando os seus 

efeitos, mas sem combater as causas que os produziram. Ao contrário, as tecnologias de P+L 

contemplam mudanças nos produtos e processos produtivos a fim de reduzir ou eliminar todo 

tipo de rejeitos antes que eles sejam criados. 

Conforme o CNTL (2000e), a implantação de técnicas de P+L em processos 

produtivos permite a obtenção de soluções que venham a contribuir para a solução definitiva 

dos problemas ambientais, já que a prioridade da metodologia está baseada na identificação 

de opções de não geração dos resíduos. 

Para Lora (2000), a instalação de sistemas de tratamento é vista pelos industriais 

como uma inversão não produtiva, que freqüentemente aumenta os custos de operação. 

Considera que, para os países em desenvolvimento com recursos limitados para inversões, a 

estratégia ambiental convencional não pode constituir a estratégia ambiental principal. 

A P+L é, antes de tudo, uma ação econômica, porque baseia-se no fato de que 

qualquer resíduo de qualquer sistema produtivo só pode ser proveniente das matérias-primas 

ou insumos de produção utilizadas no processo. Todos os resíduos, ontem, eram matéria-

prima e foram comprados e pagos como tal. 

Essa metodologia não é apenas um tema ambiental e econômico, mas também um 

tema social, pois considera que a redução da geração de resíduos em um processo produtivo, 

muitas vezes, possibilita resolver problemas relacionados à saúde e à segurança ocupacional 

dos trabalhadores. 

Desenvolver a P+L minimiza estes riscos, na medida em que são identificadas 

matérias-primas e insumos menos tóxicos, contribuindo para a melhor qualidade do ambiente 

de trabalho. 

Misra (2000) menciona que a P+L requer a aplicação contínua de uma estratégia 

ambiental preventiva integrada aos processos e produtos, a fim de reduzir riscos para os seres 

humanos e o ambiente. 

A P+L considera a variável ambiental em todos os níveis da organização. 

Caracteriza-se por ações que são implementadas dentro da empresa, principalmente as ligadas 

ao processo produtivo (chão de fábrica). Tem como objetivo tornar o processo mais eficiente 

no emprego de seus insumos, gerando mais produtos e menos resíduos. 

Conforme Valle (1995, p. 69), com a adoção de tecnologias limpas, os processo 
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produtivos utilizados na empresa devem passar por uma reavaliação e podem sofrer 

modificações que resultem em: 

1º - eliminação do uso de matérias-primas e de insumos que 

contenham substâncias perigosas; 

2º - otimização das reações químicas, tendo como resultado a 

minimização do uso de matérias-primas e redução, no possível, da 

geração de resíduos; 

3º - segregação, na origem, dos resíduos perigosos e não perigosos; 

4º - eliminação de vazamentos e perdas no processo; 

5º - promoção e estímulo ao reaproveitamento e à reciclagem interna; 

6º - integração do processo produtivo em um ciclo que também inclua 

as alternativas para a destruição dos resíduos e a maximização futura 

do reaproveitamento dos produtos. 

Ainda Valle (1995) coloca que a minimização de resíduos, objetiva reduzir a geração 

de resíduos em uma instalação através de ações de cunho técnico e gerencial, sendo que a 

mesma pode ser alcançada na fonte, evitando-se a formação do resíduo em sua origem, como 

através de técnicas de reciclagem e reaproveitamento interno, impedindo que o resíduo 

chegue a ser lançado no meio ambiente. 

Pode-se concluir, que a chave para tornar a produção mais enxuta e limpa, além de 

torná-la mais produtiva e competitiva é a prevenção da poluição, e há uma forte tendência 

para alcançá-la. Mudanças de paradigma estão ocorrendo nas organizações, onde as 

tecnologias de controle, limpeza e remediação da poluição, cedem lugar para as que previnem  

a ocorrência da poluição, defende Pauli (1996). 

Segundo Lerípio (2001) os princípios da Produção Limpa (PL) surgiram em meados 

da década de 1980, fundamentando-se na proposta do Greenpeace para um novo sistema 

produtivo que incorporasse a variável ambiental em todas as fases produtivas, tendo como 

foco principal a prevenção na geração de resíduos. 

As definições de processo e produto sob a perspectiva da PL são (GREENPEACE, 

2005): 

2. processo – atóxico, energia-eficiente; utilizador de materiais renováveis, extraídos de 

modo a manter a viabilidade do ecossistema e da comunidade fornecedora ou, se não-

renováveis, passíveis de reprocessamento atóxico e energia-eficiente; não poluidor 

durante o ciclo de vida do produto; preservador da diversidade da natureza e da cultura 

social; promotor do desenvolvimento sustentável. 
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3. produto – durável e reutilizável; fácil de desmontar e remontar; mínimo de embalagem; 

utilização de materiais reciclados e recicláveis. 

A PL baseia-se em quatro princípios básicos que buscam nortear os rumos para uma 

produção considerada “limpa”, segundo Furtado (2004) são eles:  

• princípio da precaução: tem como objetivo evitar doenças irreversíveis para os 

trabalhadores e danos irreparáveis para o planeta. A abordagem precatória não 

ignora a ciência, mas estabelece que o processo, produto ou material seja 

usado, desde que haja indícios que não cause danos ao homem ou ao ambiente. 

O princípio da precaução, também, estabelece que outros elementos da decisão 

pública devem opinar e não apenas os cientistas, pelo fato da produção 

industrial ter impacto social;  

• princípio da prevenção: consiste em substituir o controle de poluição pela 

prevenção da geração de resíduos na fonte, evitando a geração de emissões 

perigosas para o ambiente e o homem, ao invés de remediar os efeitos de tais 

emissões. Para Lerípio (2001), os objetivos deste princípio são:  

i. eliminar ou reduzir a geração das emissões potencialmente poluidoras, 

ii.  criar medidas para reorientação do design para produtos, 

iii.  reorientar a demanda pelos consumidores e 

iv. estimular a mudança de padrões de uso ou consumo de materiais; 

• princípio do controle democrático: pressupõe o acesso a informações sobre 

questões que dizem respeito à segurança e uso de processos e produtos, para 

todas as partes interessadas, inclusive as emissões e registros de poluentes, 

planos de redução de uso de produtos tóxicos e dados sobre componentes 

perigosos de produtos. Lerípio (2001) argumenta que todos os segmentos da 

sociedade sujeitos aos efeitos dos produtos e processos de produção de bens e 

serviços devem ter acesso a informações sobre tecnologias, segurança, níveis 

de riscos e danos ao ambiente e saúde humana; 

• princípio da integração: visão holística do sistema de produção de bens e 

serviços, com o uso de ferramentas como a Avaliação do Ciclo-de-Vida do 

produto (ACV). Lerípio (2001) argumenta que, além da ACV, o princípio 

abrange os princípios da prevenção e precaução. Tem como objetivo reduzir os 

riscos ambientais decorrentes de processos produtivos através de uma análise 
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detalhada do produto e processo, desde a extração da matéria-prima até a 

utilização (consumo) e disposição final. Deve-se dar atenção especial para 

novos produtos que venham a substituir substâncias reconhecidas como 

poluidoras. Estes devem, obrigatoriamente, oferecer informações concretas 

sobre o seu potencial poluidor, de forma que não representem novas ameaças à 

natureza. 

Furtado (2004a) descreve que, a partir de 1989, a P+L ganhou maior visibilidade 

quando a UNEP criou o Programa de Produção Mais Limpa. 

A UNEP utilizou-se da base conceitual do Greenpeace para formar uma proposta 

mais acessível e pontual, sob a perspectiva da viabilidade de sua aplicabilidade junto a 

organizações produtivas. 

Segundo Furtado (2004a), a P+L adota as seguintes definições para processo e 

produto: 

• processo – conservação de materiais, água e energia; eliminação de materiais 

tóxicos e perigosos; redução da quantidade e toxidade de todas as emissões e 

resíduos, na fonte, durante a manufatura; 

• produto – redução do impacto ambiental e para saúde humana, durante todo o 

ciclo, da extração da matéria-prima, manufatura, consumo/uso e na 

disposição/descarte final. 

Ainda evidenciando os princípios da Produção Limpa, a autora Coelho (2003) apud 

Aguiar et al (2005) emociona: 

• o da precaução, o qual determina o não uso de matérias-primas e não-geração 

de produtos com indícios ou suspeita de provocar problemas ambientais; 

• o da avaliação do ciclo de vida do produto/processo considerando a visão 

holística;  

• o da disponibilização ao público em geral de informações sobre riscos 

ambientais de processos e produtos; 

• o do estabelecimento de critérios para tecnologia limpa, reciclagem atóxica, 

marketing e comunicação ambiental; 

• o da limitação do uso de aterros sanitários e; 

• o das restrições à incineração como alternativa de tratamento de resíduos. 

Conforme UNEP/UNIDO (1995), P+L significa a aplicação contínua de uma 
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estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias primas, água e energia e reduzir os riscos para os 

homens e o meio ambiente. 

Referindo-se à diferença entre PL e P+L, Lerípio (2001, p. 24), descreve que “é 

necessário reconhecer a dificuldade de conceber o sistema de produção absolutamente isento 

de riscos e resíduos. Talvez esta tenha sido a maior justificativa da proposta Mais Limpa”. 

Segundo Valle (1995), a estratégia da P+L visa prevenir a geração de resíduos, em 

primeiro lugar, e ainda minimizar o uso de matérias primas. Em outras palavras, pode-se 

concluir, que ela busca antecipar-se aos problemas ambientais gerados no processo produtivo, 

como a geração de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Tem como objetivo 

maximizar a eficiência produtiva através da otimização do uso de materiais, como 

conseqüência, tem-se a redução de cargas poluidoras. Enfim, reconhece que a produção 

implica em degradação ambiental. Contudo, considera que a prevenção de resíduos é a 

maneira mais apropriada para reduzir o impacto ambiental.  

Neste contexto da necessidade de reorientação dos processos de produção, a ou 

Produção Mais Limpa representa uma estratégia internacional para melhorar as relações entre 

o ambiente e a construção civil, nas etapas de planejamento, projeto, construção, manutenção 

e demolição dos edifícios, inclusive como ferramenta para o movimento denominado 

ecobuilding, em outras palavras, construção sustentável (Aguiar et al, 2005).  

2.5.1 O ecodesign como ferramenta da produção mais limpa 

Verifica-se que as medidas adotadas para implementação da P+L concentram-se 

mais no processo do que no produto. Contudo, muitas vezes, faz-se necessário alterar o 

produto para que se obtenha a minimização de resíduos na fonte. 

Medeiros (2001) descreve que o ecodesign aplicado para processos produtivos possui 

pouca literatura no Brasil. Segundo o autor, a idéia de estética relacionada a produtos ganhou 

força com o surgimento da produção em massa (Sistema Fordista de Produção), quando a 

aparência estética, ou seja, o design tornou-se um meio para atrair consumidores. Porém, com 

a crescente degradação ambiental, o design passou a incorporar o componente meio ambiente 

na sua concepção e, desta forma, passou a contribuir para o desenvolvimento de produtos 

ambientalmente responsáveis, os quais caracterizam-se pela otimização dos recursos naturais, 

redução de resíduos e possibilidade de reciclagem dos componentes. O ecodesign se ajusta ao 

conceito de P+L, pois considera que os resíduos e emissões não produzidos não precisam ser 
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eliminados, ou seja, o mesmo também possui um enfoque preventivo. 

É necessário enfatizar que o ecodesign implica no desenvolvimento de projetos e 

simulações de uso e fabricação. Sendo assim, é de fundamental importância a participação de 

todos os envolvidos no processo produtivo, desde os funcionários de “chão de fábrica”, 

passando pelo gerente de produção, responsáveis pela qualidade, compras, designers e outros.  

Para Medeiros (2001), o lema do ecodesign é começar certo, para não precisar 

corrigir depois, e isto se aplica tanto aos produtos quanto aos seus respectivos processos 

operacionais.  

O ecodesign aumenta a criatividade no processo de desenvolvimento do projeto, 

forçando o projetista a observar mais atentamente os produtos sob outra perspectiva. Isto, 

geralmente, conduz a projetos surpreendentemente novos que não são apenas “verdes”, mas 

que são propostas economicamente atrativas. 

 Enfim, o ecodesign é uma das ferramentas utilizadas pela P+L para reduzir os 

resíduos, na fonte, sob a perspectiva de alteração no produto, ou seja, inserindo a variável 

ambiental na concepção de design. Conforme Brezer at al. (1996), o ecodesign apresenta-se 

como a alternativa “mais preventiva” na busca da melhoria do desempenho ambiental. 

Contudo, sua aplicação exige uma complexidade de mudanças, muitas vezes incompatível 

com a realidade das empresas. 

2.5.2 Benefícios decorrentes da implementação da produção mais limpa 

Considerando que a P+L foca-se na minimização de resíduos na fonte, Lora (2000) 

descreve os benefícios decorrentes:  

• o controle de resíduos na fonte leva à diminuição radical da quantidade. 

Conseqüentemente, se reduz custos de produção devido à utilização mais 

eficiente das matérias-primas e da energia, bem como custos de tratamento; 

• a prevenção de resíduos, diferentemente do tratamento de resíduos, implica 

em benefício econômico, tornando-a mais atrativa para as empresas;  

• melhoria da imagem ambiental;  

• maior facilidade em cumprir as novas leis e regulamentos ambientais, o que 

implica em um novo segmento de mercado; 

Para o CNTL (2004), a implementação da P+L possibilita garantir processos mais 

eficientes. Descreve que a minimização de resíduos não é somente uma meta ambiental mas, 

principalmente, um programa orientado para aumentar o grau de utilização dos materiais, com 
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vantagens técnicas e econômicas. Considera que a minimização de resíduos e emissões 

geralmente induz a um processo de inovação dentro da empresa. 

Conforme Valle (1995), a minimização de resíduos, na fonte, possibilita os seguintes 

benefícios: 

• reduzir os custos de tratamento e disposição dos resíduos; 

• economizar em transporte e armazenamento; 

• reduzir prêmios de seguros; 

• diminuir gastos com segurança e proteção à saúde. 

Enfim, a P+L combina benefícios econômicos, ambientais e sociais, ou seja, 

princípios básicos de qualquer organização que deseje promover o desenvolvimento 

sustentável. 

2.5.3 Descrição das fases da metodologia de produção mais limpa 

A fim de facilitar a compreensão da sistemática da metodologia de P+L, descreve-se 

a seguir as etapas que compõe a mesma. 

2.5.3.1 Pré-avaliação 

Conforme CNTL (2000d), a etapa de pré-avaliação consiste em realizar uma breve 

avaliação das atividades executadas pela empresa através da realização de uma visita técnica, 

a qual tem como objetivo identificar as possibilidades da implantação da P+L, bem como o 

tempo dedicado a ela. Sendo assim, deve-se buscar atender três objetivos básicos, são eles: 

• definir a amplitude da avaliação: consiste em definir o escopo da avaliação, 

ou seja, se o trabalho irá atender a toda a planta industrial ou processos 

previamente selecionados;  

• estabelecer a estratégia a ser adotada para execução do trabalho: consiste em 

definir o tempo de aplicação da metodologia e os horários para capacitação e 

sensibilização dos funcionários;  

• elaborar o(s) fluxograma(s) de produção: consiste em identificar as etapas 

que compõe os serviços a serem analisados.  

2.5.3.2 Capacitação e sensibilização dos profissionais da empresa  

Segundo o CNTL (2000d), um dos pontos cruciais da metodologia fundamenta-se na 

elaboração de uma equipe de trabalho ou força tarefa, também denominada Ecotime. Esta 
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equipe deve ser capacitada e sensibilizada, de forma a disseminar os fundamentos da P+L 

para os demais funcionários da empresa. Dependendo do porte da empresa e da complexidade 

da sua planta industrial, deve- se buscar um Ecotime que “cubra” todos os setores da empresa. 

Para microempresas, muitas vezes pode ser formado por apenas uma pessoa. 

A sensibilização do Ecotime deve consistir no reconhecimento da prevenção como 

etapa anterior as ações de fim-de-tubo e no entendimento da P+L como princípio de melhoria 

contínua. Deve-se ressaltar também os problemas ambientais atuais e os impactos ambientais 

causados pelo setor em que se enquadra a empresa. 

A capacitação do Ecotime consiste na explicitação das etapas que compõe a 

implementação da P+L, assim como no atendimento a dúvidas que por ventura podem vir a 

surgir durante o decorrer do trabalho em campo. 

2.5.3.3 Elaboração do diagnóstico ambiental e de processos 

Conforme o CNTL (2000b), o diagnóstico ambiental e de processos é a base de dados 

da P+L. Este deve fornecer uma “fotografia” da real situação da empresa diante da sua relação 

com o meio ambiente. De acordo com o CNTL (2000c), ele deve permitir reconhecer: 

• as principais matérias-primas, auxiliares e insumos utilizados no(s) 

processo(s) produtivo(s), inclusive os toxicologicamente mais importantes 

com respectiva quantidade utilizada e custo de aquisição; 

• o volume de produtos produzidos; 

• os principais equipamentos utilizados no(s) processo(s) produtivo(s); 

• as fontes de abastecimento e finalidades do uso de água, bem como o tipo de 

tratamento utilizado; 

• o consumo de energia; 

• o consumo de combustíveis; 

Alguns instrumentos de medição fundamentais nesta etapa são: hidrômetro (água), 

balanças industriais (resíduos), medidores de tensão elétrica, entre outros. Deve-se utilizar, 

também, os relatórios de compra e outros documentos internos da organização. 

2.5.3.4 Elaboração do balanço ambiental, econômico e tecnológico do processo produtivo 

Conforme CNTL (2000a), o balanço ambiental deve ser “alimentado” com os dados 

obtidos no diagnóstico ambiental e de processos, principalmente os que dizem respeito às 

entradas e saídas do processo produtivo. Utiliza-se os fluxogramas simplificados realizados na 
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etapa de Pré-Avaliação de forma combinada com os dados obtidos no diagnóstico. Desta 

forma, elabora-se o balanço ambiental através da construção de fluxogramas de processo 

(entrada e saída). 

Conforme o CNTL (2000d), na P+L a proteção ambiental integrada à produção 

pergunta: 

• de onde vêm nossos resíduos e emissões? 

• por que afinal se transformaram em resíduos? 

Desta forma, o balanço ambiental deve responder aos questionamentos acima 

citados, procurando identificar os pontos críticos da geração dos resíduos, bem como as 

informações sobre a sua causa. 

Com relação ao Balanço Econômico, este deve conter os custos referentes ao 

controle dos resíduos, ou seja, a soma dos custos de tratamento de efluentes, resíduos sólidos 

e emissões atmosféricas, dos custos com transporte, acondicionamento e disposição final de 

resíduos. Da mesma forma, deve-se levantar os custos com perdas de matéria-prima. Assim, é 

possível analisar o real custo do resíduo, este muitas vezes desconhecido pela própria 

empresa. 

2.5.3.5 Avaliação do balanço elaborado e identificação de oportunidades de produção mais 

limpa 

A avaliação do balanço consiste na identificação de oportunidades e/ou problemas 

diagnosticados na elaboração do balanço ambiental, econômico e tecnológico do processo 

produtivo. Estas oportunidades e ou problemas podem estar relacionados ao impacto 

ambiental proporcionado por determinada atividade, a problemas de saúde e segurança 

ocupacional dos trabalhadores, a custos associados ao controle de resíduos (fim-de-tubo), a 

problemas tecnológicos, e outros. 

As informações levantadas, até então, devem permitir a identificação de 

oportunidades de P+L para a solução dos problemas diagnosticados (possíveis desperdícios de 

materiais, procedimentos operacionais inadequados, entre outros). Deve determinar, também, 

as interfaces com outras áreas ou ambientes da empresa, que afetam a área avaliada. 

Sendo assim, a avaliação consiste em descrever os problemas encontrados, as 

oportunidades de P+L para solução dos mesmos, a estratégia ou ação a ser implementada, 

bem como as barreiras e necessidades para efetiva aplicação. 

Valle (1995) descreve que deve ser dada especial atenção aos pontos críticos dos 
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sistemas que geram maior quantidade de resíduos e ao controle dos processos produtivos que 

apresentam desvios em sua eficiência, gerando mais resíduos do que originalmente estimado. 

2.5.3.6 Priorização das oportunidades identificadas na avaliação 

O CNTL propõe que a priorização das oportunidades esteja fundamentada na escala 

de prioridades para prevenção de resíduos, ou seja, os níveis de aplicação da P+L, 

demonstrados na figura 1. 

 

Figura 2.1 - Níveis de aplicação da produção mais limpa,  

Fonte: Adaptado de CNTL (2000e) 
 

Desta forma, deve-se evoluir do nível 1 para os demais níveis, pois os mesmos 

representam o quão preventivo é a ação a ser implementada. Ao analisar a alternativa de 

redução de resíduos na fonte (Nível 1), percebesse que existem duas opções a serem seguidas, 

ou seja, a modificação no processo ou a modificação no produto. 

Conforme o CNTL (2000d), a modificação no processo pode envolver: 

• técnicas de housekeeping: consiste em limpezas periódicas, uso cuidadoso de 

matérias-primas e com o processo, alterações no lay-out físico, ou seja, 

disposição mais adequada de máquinas e equipamentos que permitam reduzir 

os desperdícios, elaboração de manuseio para materiais e recipientes, etc. O 
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housekeeping permite, ainda, mudanças nas condições operacionais, ou seja, 

alterações nas vazões, nas temperaturas, nas pressões, nos tempos de 

residência e outros fatores que atendam às práticas de Prevenção de Resíduos;  

• substituição de matérias-primas: consiste na identificação de materiais mais 

resistentes que possam vir a reduzir perdas por manuseio operacional, ou 

ainda, a substituição de materiais tóxicos por atóxicos e não renováveis por 

renováveis.  

• mudanças tecnológicas: utilização de equipamentos mais eficientes do ponto 

de vista da otimização dos recursos utilizados, uso de controles e de 

automação que permitam rastrear perdas ou reduzir o risco de acidentes de 

trabalho, entre outras; 

Quanto às modificações do produto (nível 1), o CNTL (2000d) propõe que se leve 

em consideração as seguintes opções para minimização de resíduos: 

• substituição de produto: essa opção pode envolver o cancelamento de uma 

linha produtiva, no qual o produto acabado apresente problemas ambientais 

significativos, ou ainda, a substituição de um produto com características 

tóxicas por outro menos tóxico; 

• redesenho do produto (ecodesign): consiste em desenvolver uma nova 

concepção do produto que leve em consideração a variável ambiental como 

fator de redução de custos e oportunidades de negócios. Envolve uma análise 

combinada de substituição de materiais tóxicos por atóxicos e não renováveis 

por renováveis, alterações nas dimensões do produto, aumento da vida útil do 

produto, facilidade de reciclagem de seus componentes e otimização 

produtiva ou de processos. 

Acabadas as opções de redução de resíduos na fonte (nível 1), deve-se buscar 

alternativas para reciclagem interna (nível 2).  

Neste nível, considera-se que os resíduos que não podem ser evitados, devem, 

preferencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da empresa. A reciclagem 

interna busca fazer com que o resíduo possa retornar a cadeia produtiva ou mesmo ser 

reaproveitado por setores administrativos. 

Conforme CNTL (2000b), após analisadas as possibilidades de modificação no 

processo e modificação no produto (nível 1) e reciclagem interna (nível 2), deve-se proceder 
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uma análise da reutilização de resíduos e emissões fora da empresa, ou seja, através da 

reciclagem externa (nível 3). 

Deve-se busca adotar medidas internas que viabilizem uma reciclagem externa dos 

resíduos, como a segregação de resíduos na fonte. Entende-se que se um resíduo não tem 

valor “para mim”, pode ter valor “para outro”. Pode ser obtida através da reorientação de 

resíduos gerados para uso em outros processos, ou recuperação, para venda, de resíduos 

valiosos. 

É válido ressaltar que a priorização dever ser feita em conjunto com a alta gerência, 

pois são eles que determinam o planejamento estratégico da empresa, assim como a sua 

disponibilidade financeira e tecnológica para mudanças nos processos produtivos e/ou 

produtos. 

2.5.3.7 Elaboração do estudo de viabilidade econômica das prioridades 

Conforme CNTL (2000c), a elaboração do estudo de viabilidade econômica das 

prioridades baseia-se no fato de que algumas oportunidades de P+L podem implicar em 

investimentos, geralmente devido à compra de equipamentos com alto grau de inovação 

tecnológica. Desta forma, deve-se obrigatoriamente comparar as alternativas de P+L, a fim de 

identificar qual a opção mais viável do ponto de vista econômico. Braga (1989) descreve que 

os métodos de avaliação mais difundidos para avaliar as propostas de investimento são o 

Prazo de Retorno, também conhecido como Payback, o Valor Presente Líquido (VPL) e a 

Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Braga (1989), argumenta que o Payback é simples e direto, servindo para análises 

comparativas rápidas, no entanto, é bastante limitado. Os outros são mais precisos porque 

consideram o valor do dinheiro no tempo, embora também apresentem limitações. O autor 

sugere o emprego de mais de um método de avaliação. Contudo, não cabe aqui descrever de 

forma detalhada os métodos de análise, pois é função do departamento financeiro da empresa 

avaliar as oportunidades com base nos métodos mais apropriados para tal situação. 

2.5.3.8 Estabelecimento de um plano de monitoramento 

O plano de monitoramento consiste em estabelecer os pontos de medição para 

analisar a eficiência do processo produtivo. Conforme CNTL (2000c), deve-se indicar no 

fluxograma produtivo os pontos de monitoramento e os parâmetros a serem monitorados, a 

fim de que seja possível manter um controle sobre as operações realizadas na empresa. Tem 
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como objetivo principal assegurar a melhoria contínua dos processos e produtos. 

Para processos não complexos, geralmente, utiliza-se da ferramenta 5W 1H para fins 

de monitoramento das operações. Conforme Souza (1995), O 5W 1H provém das palavras em 

inglês what (o que), who (quem), where (onde), when (quando), why (por que) e how (como). 

Desta forma, sabe-se o que será monitorado, quem, onde, quando e por que irá se monitorar 

determinado processo.  

Para processos complexos, recomenda-se utilizar, de forma combinada, o 5W 1 H 

com outras ferramentas check-list para verificação das etapas a serem cumpridas, gráficos de 

controle para fins de análise de tendências na ocorrência de problemas e comparações, entre 

outras que se fizerem convenientes). Cabe salientar que o monitoramento pode envolver desde 

uma simples medição de efluentes, até um completo programa para realização de um balanço 

ambiental, tecnológico e econômico por etapa do processo. 

2.5.3.9 Implantação das oportunidades de produção mais limpa priorizadas  

Esta etapa consiste na implantação propriamente dita das oportunidades de P+L 

priorizadas pela alta direção. O sucesso da implantação das oportunidades de P+L consiste em 

atender os seguintes critérios: 

• discutir com a Equipe de Avaliação, supervisores, gerentes e trabalhadores 

operacionais as opções; 

• executar serviços de suporte e antecipar problemas que poderão ocorrer; 

• desenhar projeto (s) fáceis de acompanhar, para demonstrar resultados 

benéficos desejados; 

• prever mecanismos de realimentação, para atualização de dados, correção de 

erros, preenchimento de falhas, etc; 

• acompanhar e avaliar as novas tecnologias de prevenção de resíduos. 

2.5.3.10 Definição dos indicadores do processo produtivo 

Nascimento (2000) argumenta que, nessa altura do trabalho, torna-se possível 

também a obtenção de uma ferramenta muito importante, os "indicadores de eficiência" dos 

setores de produção que serão legítimos, naturais e insuspeitos. A definição de indicadores 

serve para avaliar o benefício econômico, ambiental e social decorrente das ações 

implementadas pela P+L. Devem ser reavaliados, periodicamente, a fim de verificar possíveis 

desvios de eficiência ou falhas produtivas, assim como novas oportunidades de melhoria. 
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Segundo CNTL (2000d) os indicadores ambientais podem ser absolutos como o 

consumo total de energia elétrica e água na empresa. Contudo, são os indicadores de processo 

que permitem uma análise ambiental mais precisa. Estes caracterizam se pelas medições 

realizadas no chão-de-fábrica e são extremamente importantes para identificação de pontos 

críticos no processo, pois determinam em qual parte do processo está havendo maiores perdas 

ou desperdícios. 

Com relação aos indicadores financeiros, estes geralmente são expressos através da 

linguagem da gerência. Ao invés de medidas físicas como kilograma (kg), toneladas (ton.), os 

mesmos são associados a valores em moeda corrente. Esta associação permite a alta direção 

verificar o benefício econômico da implementação das opções da P+L. 

Enfim, os indicadores são essenciais para assegurar o princípio da melhoria contínua, 

ou seja, uma das premissas do conceito de P+L proposto pela UNEP/UNIDO (1995). 

2.5.3.11 Documentação dos casos de produção mais limpa 

Conforme o CNTL (2000d), a documentação dos casos de P+L deve ser realizada a 

fim de que a alta gerência tenha em seu poder relatórios, demonstrando as opções de P+L 

implementadas, assim como opções de P+L a serem implementadas. Da mesma forma, deve 

servir de exemplo para futuras aplicações da metodologia na empresa. 

Diante da situação exposta, sugere a elaboração de Planos de Continuidade, os quais 

devem conter as oportunidades de P+L identificadas, mas não implementadas, as estratégias 

ou opções para a solução dos problemas, bem como as possíveis barreiras e necessidades. 
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3. RESULTADO DA PESQUISA 

Neste capítulo são apresentadas as informações obtidas na pesquisa feita nas 4 

(quatro) empresas de construção civil do setor de edificações situadas na Região 

Metropolitana do Recife. O resultado descreve as características relatadas no questionário e 

indica a existência ou não os princípios da Metodologia de Produção Mais Limpa nas 

empresas. No segundo subtítulo, é feito um resumo geral considerando os aspectos analisados 

em cada caso estudado. 

3.1 Análise das Empresas Pesquisadas 

A seguir, estão descritas as principais informações coletadas nas empresas que 

participaram da pesquisa. Todas as empresas estudadas são consideradas organizadas, de 

grande porte do setor e possuem uma representatividade significa com relação ao número de 

obras realizadas no setor de construção de edificações, segundo informações da ADEMI-PE e 

quanto aos entrevistados, todos são responsáveis pela área de gerenciamento ambiental ou de 

qualidade das empresas. Por motivos de confidencialidade, neste estudo, não foram 

divulgados os nomes das empresas analisadas. 

3.1.1 A Construtora 1 

A Construtora 1 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 1700 (Um mil setecentos) funcionários atuando em toda 

a organização. 

A construtora é bastante conhecida no meio e setor em que atua e conta, muito mais 

até do que as demais citadas neste trabalho, com a credibilidade e confiança da sociedade. 

Esta empresa já entregou mais de 30 (trinta) empreendimentos a sociedade desde a sua 

existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção para a classe alta. Atualmente, a empresa 

está trabalhando em de 25 (vinte e cinco) empreendimentos na Região Metropolitana de 

Recife, no Estado de Pernambuco. A empresa possui um número de concorrentes diretos no 

setor, atuando no mesmo nicho de mercado, construção de edifícios para classe alta, que varia 

de 1 a 5, e a ameaça da concorrência  para a empresa é tida como nula. Uma vez que são 

considerados diferencial no mercado e o produto entregue ao cliente é adequado aos gostos e 

preferências dos usuários, satisfazendo-os e fidelizando-os à marca da empresa. A pessoa 

entrevistada tem a função de Diretora de Meio Ambiente e Qualidade da empresa. O 

respondente, do sexo feminino, tem entre 2 a 4 anos de experiência na função e é responsável 
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pelo setor de certificação da empresa e questões ambientais, completou o curso superior em 

Engenharia Civil e Pós Graduação em Gestão Ambiental e está na faixa etária dos 20 e 30 

anos.  

 

Aspectos gerais relacionados ao Gerenciamento Ambiental 

 

De acordo com as informações coletadas, a organização não possui certificação 

específica para o gerenciamento ambiental, todavia há certificações para Gestão da Qualidade, 

ISO 9001 e para Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, OHSAS 18001, a primeira 

certificação foi obtida no ano 2001 (dois mil e um) a segunda no ano de 2003 (dois mil e três). 

A entrevistada alega que a organização tem como meta, em curto prazo, obter a certificação 

de Gestão Ambiental ISO 14000, acreditando, que com as certificações atuais implantadas e 

apresentando resultados satisfatórios, esta nova certificação será obtida com grande facilidade 

pela organização. Além desta justificativa, também foi levantado como fator impulsionador 

para a melhoria ambiental a existência de um departamento específico para tratar de questões 

ambientais. No que tange, as atribuições deste departamento, estas são: atendimento à 

legislação ambiental, monitoramento e controle do volume total e destinação final dos 

resíduos sólidos gerados, bem como desenvolvimento de projetos relacionados a estas 

questões. 

A construtora vem buscando traçar metas de desempenho ambiental, tendo 

estabelecido para o prazo de um ano, a obtenção de 100% (cem por cento) dos resíduos 

sólidos recicláveis sendo reciclados e também, dentro deste prazo, a aplicação de 

treinamentos relacionados à educação ambiental para a totalidade dos seus colaborados.  

Ainda, afirma que há efetiva participação da alta administração quanto a disponibilização de 

recursos, solicitados pelo departamento competente, para melhorias ambientais. 

No tocante aos projetos dos empreendimentos, a construtora apresenta influência na 

concepção dos projetos, e também afirma a preocupação por parte dos projetistas, com o 

desempenho ambiental do mesmo, porém esta preocupação se restringe apenas em manter 

uma parcela da vegetação existente no terreno, evitando a supressão excessiva da vegetação 

local. 

Não há conhecimento de reclamações relativas ao desempenho ambiental do 

empreendimento registradas nas avaliações de pós-ocupação. 

Todos os canteiros de obra da empresa são diariamente limpos mantendo-os em boas 
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condições de higiene e segurança. 

A construtora considera ser prioritário no planejamento de um empreendimento, 

primeiramente, classificando como bastante prioritário, a satisfação das especificações de 

clientes, depois como muito prioritário, a minimização de custos, seguido de razoável 

prioridade o atendimento a regulamentações, depois como pouco prioritário, a redução do 

desperdício de matéria-prima. 

Com relação às razões de se trabalhar com preocupação ambiental, foi salientado que 

a principal razão seria para evitar infrações legais, seguido de buscar ou cumprir uma 

certificação ambiental, depois para uma melhoria da imagem da empresa, seguido da 

minimização dos custos e para finalizar, em último, a satisfação das necessidades dos clientes. 

A construtora tem buscado realizar ações que encorajam o uso de práticas ambientais 

por fornecedores e prestadores de serviço, utilizando-se para este objetivo o envio de  

comunicados aos mesmos para que adequem seus produtos e serviços à sustentabilidade.  

A organização afirma ter conhecimento da Metodologia de Produção Mais Limpa, 

obtido, através do Sindicato da Construção de Pernambuco – Sinduscon/PE em visita a 

construtora. A mesma tem interesse em uma futura implantação da metodologia, porém 

salienta que isto seria em longo prazo, visto que a empresa está iniciando suas ações com 

relação ao gerenciamento ambiental e que a operacionalização da P+L seria uma das 

dificuldades. 

 

Aspectos de redução de resíduos e emissões na fonte 

 

Com relação à existência de ressalvas no processo de aquisição que dê preferência ao 

uso de materiais renováveis, a construtora relata que não desenvolve tal prática. O que ocorre 

é apenas uma preocupação na aquisição de madeiras, utilizadas na etapa de construção, 

quanto a sua procedência, estas são adquiridas somente de fornecedores que apresentam selo 

ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA. 

Não há um programa efetivo apara minimização do consumo de materiais para 

construção, energia elétrica e água nos canteiros de obra, porém foram realizados, no começo 

desde ano, palestras de sensibilização desta questão, junto aos funcionários, mostrando 

algumas práticas que podem contribuir para a minimização destes insumos. 
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Aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em vista a minimização e 

reutilização. 

 

Os resíduos sólidos são medidos na sua totalidade, ou seja, faz-se apenas o registro 

do volume dos resíduos gerados na obra como um todo, não há uma separação por tipo de 

serviço. E ficam de fora desta pesagem, os resíduos sólidos recicláveis, madeira, papel, aço e 

plástico, os quais são triados e depositados em baias para posterior retirada, a cada três dias, 

por uma empresa terceirizada de coleta, com a qual é realizada a venda desses materiais. Para 

a realização desta triagem não há dificuldades, pois os funcionários já estão capacitados para 

tal atividade. Também para o descarte de materiais tóxicos, existe um procedimento 

estabelecido: são separados e depositados em tonéis, para posterior retirada, por empresa 

terceirizada de coleta de resíduos perigosos. 

Não há ocorrência de reclamações, por parte da comunidade vizinha às obras, com 

relação à emissão de resíduos e poeira. 

A construtora não desenvolve ações preventivas direcionadas à não geração de 

resíduos, porém, ainda em caráter experimental, em uma obra piloto, utiliza a reciclagem 

interna, através do reaproveitamento dos resíduos gerados na própria obra. Especificamente o 

reaproveitamento da argamassa para a produção de contra-piso. 

Com relação à ocorrência de resíduos gerados durante a execução dos serviços, a 

organização classifica como muito freqüente: quebra de serviços já executados em função de 

mudanças de projeto; seguido de pouco freqüente: quebra de serviços já executados em 

função de erros de projetos e perda de materiais por falta de profissionalismo de mão de obra 

empregada; e por último classificando como de rara ocorrência: quebra de produtos, ou 

ruptura de embalagens durante a descarga, a armazenagem e o transporte e quebra de produtos 

durante a execução dos serviços, por falta de planejamento durante a modulação da obra. 

 

Aspectos relacionados a requisitos legais 

 

A construtora mantém se atualizada a respeito da legislação ambiental a ela 

pertinente, através de consulta regular a um mapa de legislação, desenvolvido por uma 

empresa de consultoria do estado do Rio de Janeiro, a qual envia mensalmente a atualização 

destas informações. Por conseguinte, o atendimento à legislação e normas ambientais 

aplicáveis está sendo revisto, constantemente, pela empresa e afirma estar em acordo com as 
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mesmas, inclusive a resolução n° 307 do CONAMA. Outro fato positivo com relação aos 

requisitos legais, a empresa nunca foi autuada por violação de alguma norma de proteção 

ambiental. 

 

Aspectos sobre dificuldades/barreiras do gerenciamento ambiental 

 

A empresa afirma que o alcance de objetivos ambientais de redução, reciclagem 

interna e reciclagem externa são prioritários para a organização, neste momento. Também 

esforços estão concentrados para o atendimento à legislação, especificamente a resolução n° 

307 do CONAMA, a qual visa o atingimento dos três objetivos citados acima, bem como uma 

adequada disposição final em aterros sanitários regulamentados.  

Acredita que há resistência a mudanças por parte dos funcionários e que esta questão, 

seria uma barreira para o bom desempenho de ações ambientais. Afirma também, que o 

retorno financeiro de uma gestão ambiental é difícil de ser calculado para a demonstração da 

eficácia em custos, justificando que há falta de índices de desempenho ambiental 

determinados, e a construção civil, em especial, apresenta um dinamismo grande de suas 

atividades nos canteiros de obra. 

Para a construtora a alta administração não impõe barreiras para o gerenciamento 

ambiental, ao contrário, é um grande impulsionador da questão dentro da empresa, todavia 

menciona que a falta de conhecimentos específicos por parte dos funcionários, com relação ao 

gerenciamento ambiental, é um fator de dificuldade/barreira para possíveis melhorias. 

Com relação a outras prioridades que a construtora tenha no momento, foi levantado: 

a busca de uma reestruturação organizacional, a implantação da Lean Construction, e 

adequação as novas exigências das normas ambientais, em especial, a resolução n° 307 do 

CONAMA. 

3.1.2 A Construtora 2 

A Construtora 2 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 700 (setecentos) funcionários atuando na organização. 

Também é bastante conhecida no meio e setor em que atua e conta com a credibilidade da 

sociedade.  

Esta empresa também já entregou mais de 30 (trinta) empreendimentos a sociedade 

desde a sua existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção para as classes média e alta. 

Atualmente, a empresa está trabalhando em 12 obras na Região Metropolitana de Recife, no 
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Estado de Pernambuco.  

A empresa, segundo percepção do respondente, possui um número de concorrentes 

diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado, construção de edifícios para classe 

média e alta, compreendidos entre 1 e 5. Do número de concorrentes citados, a empresa 

considera somente 1 como uma efetiva ameaça para a empresa. A pessoa entrevistada tem a 

função de Gerente de Segurança e Qualidade. O respondente, do sexo feminino, tem cerca de 

mais de 10 (dez) anos de atuação na construtora, completou o curso superior em Engenharia 

Civil e está na faixa etária dos 41 e 50 anos. 

 

Aspectos gerais relacionados ao Gerenciamento Ambiental 

 

De acordo com as informações coletadas, a organização também não possui 

certificações específicas para o gerenciamento ambiental, mas possui certificações para 

Gestão da Qualidade, ISO 9001:2001 e Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na 

Habitação (PBQP-H), ambas foram obtidas no ano 2002 (dois mil e dois). A organização tem 

como meta, em longo prazo, obter a certificação de Gestão Ambiental ISO 14000. Esta 

certificação, não é uma prioridade para a empresa atualmente, a mesma pretende concentrar 

seus esforços no aprimoramento dos requisitos exigidos pelas certificações que estão 

implantadas.  

A organização não possui um departamento específico para gerir as questões de 

caráter ambiental, todavia algumas ações estão ocorrendo no departamento de qualidade da 

empresa. Também não possui metas de desempenho ambiental determinadas 

Sua alta administração busca prover recursos para uma boa gestão ambiental, através 

do atendimento às solicitações referentes às questões ambientais. Sendo de iniciativa da alta 

administração o oferecimento de treinamento para sensibilização dos funcionários sobre os 

impactos causados pelos resíduos sólidos no meio ambiente. 

Com relação aos projetos dos empreendimentos, a construtora também apresenta 

influencia na concepção dos projetos, e afirma preocupação parcial, por parte dos projetistas, 

com o desempenho ambiental na fase de construção, uso e manutenção do edifício. Esta 

preocupação se restringe apenas em manter uma parcela da vegetação existente no terreno, 

evitando a supressão excessiva da vegetação local, quando possível, salienta a entrevistada. 

Também não há conhecimento de reclamações relativas ao desempenho ambiental do 

empreendimento registradas nas avaliações pós-ocupação. Os canteiros de obra da empresa 
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são diariamente limpos, mantendo-os em boas condições de higiene e segurança. 

A construtora considera ser prioritário no planejamento de um empreendimento, 

primeiramente, classificando como bastante prioritário, a satisfação das especificações de 

clientes, depois como muito prioritário, o atendimento a regulamentações, seguido de 

razoável prioridade a minimização de custos, depois como pouco prioritário, a redução do 

desperdício de matéria-prima. 

Sobre as razões de se trabalhar com preocupação ambiental, a principal razão, para a 

empresa, seria para evitar infrações legais, seguido de minimização dos custos, depois para a 

satisfação das necessidades dos clientes, seguido de buscar ou cumprir uma certificação 

ambiental da e para finalizar, em último, melhoria da imagem da empresa. 

A construtora tem buscado realizar ações que encorajam o uso de práticas ambientais 

por fornecedores e prestadores de serviço de gesso, requerendo aos mesmos que se reduzam a 

geração de sobra dos mesmos, e sejam responsáveis pela disposição final.  

Afirma, ainda ter pouco conhecimento sobre a Metodologia de Produção Mais 

Limpa, dessa forma, por não possuir maiores informações, não soube informar se haveria 

interesse na implantação da mesma. 

 

Aspectos de redução de resíduos e emissões na fonte 

 

Não existe ressalvas no processo de aquisição de matérias-primas, que dê preferência 

ao uso de materiais renováveis, não obstante, a entrevista afirma que tal prática poderá ser 

obtida no prazo de dois anos. 

A empresa utiliza-se de equipamentos que realizam a “filtragem” de energia elétrica, 

o qual minimização o consumo de energia, obtendo uma redução de 20 % do consumo total e 

também, aumenta a vida útil dos equipamentos. Quanto ao consumo de água, a empresa tem 

estabelecido algumas palestras de sensibilização para redução do consumo, exigindo algumas 

ações de seus colaboradores, tais como: não deixar torneiras abertas desnecessariamente, 

implantar reguladores automáticos entre outras. 

 

Aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em vista a minimização e 

reutilização. 

 

Os resíduos gerados nos canteiros de obra não são pesados. Apenas em uma única 
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obra, esta prática está ocorrendo, pois a empresa desenvolve uma parceria com o Sindicato da 

Construção Civil do Estado de Pernambuco - Sinduscon/PE, um projeto piloto, que objetiva 

calcular o volume e a característica de resíduos gerados por cada tipo de serviço durante o 

processo de construção.  

Já a triagem de alguns resíduos está sendo realizada em todos os canteiros da 

empresa. São separados, somente, os plásticos, papel/papelão, vidro, madeira e gesso e 

depositados em baias, dentro do próprio canteiro, para posterior comercialização com 

sucateiros informais que se dirigem ao próprio local de construção, semanalmente, para 

realizar a compra dos materiais recicláveis, exceto o gesso. O restante dos resíduos são 

retirados em caçambas por empresa de coleta terceirizada e destinado ao aterro situado em 

Jaboatão dos Guararapes/PE no bairro da Muribeca, pois afirma desconhecer uma 

oportunidade de comercialização dos resíduos agregados da construção, que estão sendo 

direcionados ao aterro sanitário. 

Para que a triagem ocorra eficazmente, os funcionários receberam orientações quanto 

ao tipo de material que deverá ser separado, bem como a importância dessa prática para 

redução dos impactos ambientais. Para o descarte de materiais tóxicos, não existe um 

procedimento estabelecido, os mesmos são colocados nas caçambas que se dirigem ao aterro, 

juntamente com os demais materiais não segregados. 

Também não há ocorrência de reclamações, por parte da comunidade vizinha às 

obras, com relação à emissão de resíduos e poeira. 

A construtora busca, junto ao fornecedor de gesso de revestimento a minimização 

das sobras do mesmo. Afirma que após uma negociação com o fornecedor sobre a 

possibilidade de redução de desperdício, vem obtendo resultados satisfatórios, a perda tem 

sido minimizada. 

Com relação à ocorrência de resíduos gerados durante a execução dos serviços, a 

organização classifica como muito freqüente: quebra de serviços já executados em função de 

mudanças de projeto e quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante a descarga; 

seguido de pouco freqüente: quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante a 

armazenagem e durante o transporte; classificado como de rara ocorrência: quebra de serviços 

já executados em função de erros de execução e em último, classificado como nunca ocorrido: 

quebra de serviços já executados em função de erros de projetos, quebra de produtos durante a 

execução dos serviços, por falta de planejamento durante a modulação da obra e perda de 

materiais por falta de profissionalismo da mão de obra empregada.  
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Aspectos relacionados a requisitos legais 

 

Não existe, na empresa um procedimento que a mantém atualizada a respeito da 

legislação ambiental. As informações chegam até a empresa através de reuniões ou conversas 

informais com agentes do Sinduscon/PE. Não obstante estão em acordo com as legislações e 

normas ambientais aplicáveis, inclusive resolução n° 307 do CONAMA. Outro fator positivo 

com relação aos requisitos legais, a empresa nunca foi atuada por violação de alguma norma 

de proteção ambiental. 

 

Aspectos sobre dificuldades/barreiras do gerenciamento ambiental 

 

Afirma que o alcance de objetivos de redução, reciclagem interna e reciclagem 

externa são prioritários para a organização, neste momento. Afirma ter grande interesse em 

implantar ações que possam sanar questões relacionadas à geração de resíduos sólidos. 

Todavia, nenhuma ação efetiva está sendo realizada, além da triagem dos materiais 

recicláveis: papel/papelão, plástico e metal para posterior comercialização, conforme citado 

anteriormente.  

Acredita também como a construtora 1 que há resistência a mudanças por parte dos 

funcionários e que esta questão, seria uma barreira para o bom desempenho de ações 

ambientais. Sua alta administração fornece capital e mão de obra necessária ao bom 

andamento das necessidades para operacionalização de ações ambientais. 

Com relação ao retorno financeiro de uma gestão ambiental, este é bastante difícil de 

ser calculado, para a demonstração da eficácia em custos, pois acredita que a implantação de 

ações ambientais trará resultados financeiros positivos, apenas, em um longo período de 

tempo, e também que a mensuração do desempenho, através de indicadores financeiros é algo 

complexo, desconhecendo qualquer índice a respeito, para ser adotado.  

Para a empresa sua alta administração não impõe barreiras para o gerenciamento 

ambiental, ao contrário, foi no nível hierárquico mais elevado da organização, que ocorrerem 

as primeiras iniciativas que visassem à melhoria de seu desempenho ambiental. Porém, ainda, 

há falta de conhecimentos específicos por parte dos funcionários, com relação ao 

gerenciamento ambiental, sendo um fator de dificuldade/barreira para possíveis melhorias. 

No tocante a outras prioridades que a construtora tenha no momento, foi mencionada 

a consolidação e a melhoria do Sistema Gestão da Qualidade, através da ISO 9001 e a busca 
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pela certificação para a Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, OHSAS 18001. 

As questões realizadas contemplaram todas as ações que a empresa está implantando 

ou que pretenda implantar em curto e médio prazo, com relação ao gerenciamento ambiental. 

1.3.3 A Construtora 3 

A Construtora 3 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 250 (duzentos e cinqüenta) funcionários atuando na 

organização. 

A empresa igualmente às demais, é bastante conhecida no meio e setor em que atua e 

conta com a credibilidade da sociedade. Esta construtora já entregou mais de 30 (trinta) 

empreendimentos à sociedade desde a sua existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção 

para a classe alta. Atualmente, está trabalhando em 8 obras na Região Metropolitana de 

Recife.  

A Construtora 3 possui um número de concorrentes diretos no setor atuando no 

mesmo nicho de mercado, construção de edifícios para classe alta,  citado pelo respondente e 

varia entre 1 a 5 empresas. Desses concorrentes, 2 são considerados ameaças para a empresa, 

uma vez que constroem para a mesma classe de pessoas e  a mesma modalidade de 

construção. A pessoa entrevistada tem a função de Engenheiro Supervisor de obra. O 

respondente, do sexo masculino, tem cerca de 2 a 4 anos de experiência na função. Completou 

o curso superior em Engenharia Civil, além de estar na faixa etária dos 31 e 40 anos.  

 

Aspectos gerais relacionados ao Gerenciamento Ambiental 

 

A organização não possui certificações especifica para o gerenciamento ambiental, 

todavia há certificação para Gestão da Qualidade, ISO 9002 obtida no ano 2004 (dois mil e 

quatro).  

Não há na empresa um departamento específico que trate das questões relacionado 

ao desempenho ambiental. As ações e a preocupação com esta questão são bastante 

preliminares, algumas atividades ocorrem apenas em vista ao atendimento da legislação 

pertinente aos impactos ambientais. 

A construtora não possui metas de desempenho ambiental estabelecidas. Afirma 

também, que a alta administração provê recursos adequados à boa gestão ambiental, através 

do fornecimento de capital e mão-de-obra, para a adequação aos requisitos da legislação e 

normas ambientais. Oferecendo treinamento para seus colaborados, com objetivo de capacitá-
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los a realizar de forma adequada a triagem dos materiais recicláveis: papel/papelão, plástico, 

vidro e metal. 

Com relação aos projetos dos empreendimentos, a construtora apresenta influência 

na concepção dos projetos, e também afirma a preocupação por parte dos projetistas, com o 

desempenho ambiental do mesmo, porém, como as demais construtoras, esta preocupação se 

restringe apenas em manter uma parcela da vegetação existente no terreno, evitando a 

supressão excessiva da vegetação local. 

Não há conhecimento de reclamações relativas ao desempenho ambiental do 

empreendimento registradas em avaliações pós-ocupação. Todos os canteiros de obra da 

empresa são diariamente limpos mantendo-os em boas condições de higiene e segurança. 

Como prioridade para o planejamento de um empreendimento, a construtora afirma 

que seja bastante prioritário, a minimização de custos, depois como muito prioritário, o 

atendimento a regulamentações, seguido de razoável prioridade satisfação das especificações 

de clientes, depois como pouco prioritário, a redução de desperdícios de recursos materiais. 

Com relação às razões de se trabalhar com preocupação ambiental, foi salientado que 

a principal razão seria para satisfazer necessidades dos clientes, seguido de evitar infrações 

legais, depois para uma melhoria da imagem da empresa, seguido de buscar ou cumprir 

certificação ambiental, em último, minimizar custos. 

A construtora não utiliza critérios ambientais para seleção de seus fornecedores, e 

também não encoraja os mesmos a fazer uso de ações e produtos que minimizem os impactos 

ambientais causados.  

A organização não tem conhecimento da Metodologia de Produção Mais Limpa, 

dessa forma não pode responder ao questionamento quanto ao interesse de sua implantação. 

 

Aspectos de redução de resíduos e emissões na fonte 

 

Quanto à aquisição dos insumos, a construtora afirma que não adotada critérios de 

compra, para selecionar materiais que sejam renováveis. Isso ocorre, segundo o entrevistado, 

pois não há oferta destes materiais para comercialização, caso contrário a empresa teria 

interesse em adquiri-los.  

No tocante a minimização do consumo matéria-prima, energia elétrica e de água, 

utilizados como insumo de produção, nos canteiros de obra, não há ações estabelecidas que 

visem tal objetivo de redução. 
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Aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em vista a minimização e 

reutilização. 

 

A empresa afirma ter conhecimento do volume de resíduos gerado por cada obra, não 

obstante, esta informação é obtida pelo número de caçambas de entulho utilizadas, uma vez 

que este serviço de coleta é terceirizado, e exige um controle da prestação do serviço. Porém 

estes dados não são utilizados para controle ou analise, com objetivo de melhorias de 

desempenho para o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados. E também, não há 

conhecimento específico de volume gerado para cada serviço prestado durante a fase de 

construção dos edifícios.  

Apenas os resíduos sólidos, papel/papelão, plástico, metal e gesso, são triados. Os 

três primeiros são comercializados com catadores informais de resíduos e o gesso é depois 

reaproveitado na própria obra, como matéria-prima para argamassa. Para que fosse possível 

realizar a triagem de alguns resíduos, a construtora realizou treinamento para orientação de 

seus funcionários de obra, para implantação da coleta seletiva. E em relação ao descarte 

adequado de materiais tóxicos, não existe procedimento estabelecido para tal objetivo, 

juntamente com os demais, são descartados no aterro sanitário da Muribeca. 

Não há ocorrência de reclamações, por parte da comunidade vizinha às obras, com 

relação à emissão de resíduos e poeira.  

A empresa não utiliza ações preventivas direcionadas à não geração de resíduos, 

porém, não obstante faz uso dos resíduos de revestimento para ser reaproveitado na fabricação 

de concreto magro e contra-piso.  

Com relação à ocorrência de resíduos gerados durante a execução dos serviços, a 

organização classifica como pouco freqüente: quebra de produtos, ou ruptura de embalagens 

durante o transporte; quebra de serviços já executados em função de mudanças de projetos; 

quebra de produtos durante a execução dos serviços, por falta de planejamento durante a 

modulação da obra e classificado como de rara ocorrência: quebra de produtos, ou ruptura de 

embalagens durante a descarga e a armazenagem; quebra de serviços já executados em função 

de erros de execução e de erros de projetos e perda de materiais por falta de profissionalismo 

da mão de obra empregada. 
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Aspectos relacionados a  requisitos legais 

 

A forma que a empresa utiliza para manter informada, a respeito das questões legais 

ambientais da construção civil, é por meio de jornais, Internet, e reuniões oferecidas pelo 

Sinduscon/PE. Dessa maneira a construtora está em acordo com a legislação ambiental 

vigente, inclusive a resolução n° 307 do CONAMA. 

Outro aspecto positivo com relação aos requisitos legais: a empresa nunca foi atuada 

por violação de alguma norma de proteção ambiental. 

 

Aspectos sobre dificuldades/barreiras do gerenciamento ambiental: 

 

Para a empresa não há conflitos entre os objetivos ambientais e outros objetivos e 

prioridades empresariais. A questão ambiental é uma preocupação latente dentro da 

organização, e a mesma buscar concentrar seus esforços, principalmente, para o atendimento 

da Resolução n° 307 do CONAMA.  

Afirma como as demais construtoras, que há resistência a mudanças por parte dos 

funcionários e que tal questão, seria uma barreira para o bom desempenho de ações 

ambientais. Afirma também, que o retorno financeiro de uma gestão ambiental é difícil de ser 

calculado para a demonstração da eficácia em custos, pois não tem conhecimento de 

ferramentas gerencias financeiras que possam auxiliar neste cálculo. 

Ainda afirma que a alta administração não impõe barreiras para o gerenciamento 

ambiental, ao contrário, é um grande impulsionador da questão dentro da empresa. Salienta 

que a falta de conhecimentos específicos por parte dos funcionários, com relação ao 

gerenciamento ambiental, é um fator de dificuldade/barreira para possíveis melhorias. 

Com relação a outras prioridades, foi levantado: o aperfeiçoamento dos requisitos 

exigido pela certificação ISO 9001 e iniciar ações direcionadas a obtenção da certificação 

ambiental ISO 14000. 

As questões realizadas contemplaram todas as ações que a empresa está implantando 

ou que pretenda implantar, em curto e médio prazo, com relação ao gerenciamento ambiental. 

1.3.4 A Construtora 4 

A Construtora 4 é constituída de capital nacional e com 35 (trinta e cinco) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 200 (duzentos) funcionários atuando na organização. 

Também é bastante conhecida no meio e setor em que atua e conta com a credibilidade da 
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sociedade.  

Esta empresa já entregou 40 (quarenta) empreendimentos a sociedade desde a sua 

existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção para a classe média. Atualmente, a empresa 

está trabalhando em 5 (cinco) obras na Região Metropolitana de Recife, no Estado de 

Pernambuco.  

A empresa, segundo percepção do respondente, possui um número de concorrentes 

diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado compreendidos entre 1 e 5. Do número 

de concorrentes citados, a empresa considera 5 como uma efetiva ameaça para a empresa.  

A pessoa entrevistada tem a função de Gestor da Qualidade da empresa. O 

respondente, do sexo feminino, tem 4 (quatro) anos de experiência na função, completou o 

curso superior em Engenharia Civil e possui Especialização em Segurança do Trabalho e está 

na faixa etária dos 20 a 30 anos.  

 

Aspectos gerais relacionados ao Gerenciamento Ambiental 

 

De acordo com as informações da entrevistada, a organização também não possui 

certificações específicas para a questão ambiental, mas possui certificações para Gestão da 

Qualidade, ISO 9001:2001 e Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Habitação 

(PBQP-H), ambas foram implantadas no ano de 2001 (dois mil e um).  

A organização não possui um departamento específico para gerir as questões de 

caráter ambiental, não obstante algumas ações estão ocorrendo no departamento de Qualidade 

da empresa. E ainda não há metas de desempenho ambiental, determinadas pela empresa. 

A alta administração busca prover recursos para uma boa gestão ambiental, através 

do atendimento às solicitações referentes às questões ambientais, porém tais solicitações do 

departamento encarregado, ainda são incipientes.  

Com relação, a treinamentos de educação ambiental, foi promovido um projeto piloto 

com o Sinduscon/PE e Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, no qual seus 

funcionários receberam treinamento, restrito a apenas a uma única obra da empresa. 

Com relação aos projetos dos empreendimentos, a construtora também apresenta 

influencia na concepção dos projetos, e afirma preocupação parcial, por parte dos projetistas, 

com o desempenho ambiental na fase de construção, uso e manutenção do edifício. Esta 

preocupação se restringe apenas em manter uma parcela da vegetação existente no terreno, 

atendendo a legislação que determinada uma parcela da vegetação que deve manter se intacta. 
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A empresa não realiza avaliações pós-ocupação dos edifícios entregues. Os canteiros 

de obra da empresa são diariamente limpos, mantendo-os em boas condições de higiene e 

segurança. 

Ainda, afirma ser prioritário no planejamento de um empreendimento, 

primeiramente, classificando como bastante prioritário, a minimização de custos, depois como 

muito prioritário, a satisfação das especificações de clientes, seguido de pouco prioridade, a 

redução de desperdícios de matéria-prima, e em último, como prioridade razoável, o 

atendimento a regulamentações. 

Sobre as razões de se trabalhar com preocupação ambiental, a principal razão, para a 

empresa, seria para evitar infrações legais, seguido de melhorar a imagem da empresa, depois 

para minimizar custos, em último, satisfazer as necessidades dos clientes. 

A construtora tem buscado realizar ações que encorajam o uso de práticas ambientais 

por fornecedores e prestadores de serviço de gesso, requerendo aos mesmos que se reduzam a 

geração de sobras, e sejam responsáveis pela disposição final dos mesmos.  

Ainda afirma ter pouco conhecimento sobre a Metodologia de Produção Mais Limpa, 

dessa forma, por não possuir maiores informações, não soube informar se haveria interesse na 

implantação da mesma. 

 

Aspectos de redução de resíduos e emissões na fonte 

 

No tocante ao processo de aquisição de matérias-primas que de preferências a 

materiais que sejam renováveis, esse acontece sem que haja uma preocupação com a 

sustentabilidade dos materiais. Não há um programa efetivo ou ações que busque minimizar o 

consumo de matérias- primas, energia elétrica e água nos canteiros de obra da construtora. 

 

Aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em vista a minimização e 

reutilização. 

 

No tocante aos resíduos sólidos gerados, esses não são pesados, por isso a 

construtora não dispõe de informações sobre o volume gerado por tipo de serviço, tampouco 

suas características. 

Porém, recentemente, a construtora em parceria com o Sinduscon/PE, implantou em 

uma de suas obras, processo de segregação dos resíduos gerados, os quais estão sendo 



Capítulo 3  Resultado da Pesquisa 

74 

separados em plástico, papel/papelão, madeira e cerâmica. O sindicato busca a separação dos 

materiais para posterior pesagem, caracterização por tipo de serviço e destinação para 

reciclagem. Este projeto está em fase inicial, e ainda não possui informações quanto aos 

possíveis resultados.  

A construtora desconhece a destinação final dos seus resíduos sólidos, porém afirma 

que a disposição dos materiais descartados ocorre de forma correta, pois a empresa 

terceirizada, que presta o serviço de coleta e destinação final, está credenciada junto aos 

órgãos municipais, o que, segundo a construtora, lhe dá credibilidade. 

Com relação ao descarte de materiais tóxicos, não existe um procedimento 

estabelecido. Esses são depositados, sem os cuidados devidos, junto aos demais resíduos que 

se desatinam ao aterro sanitário. Há registro de reclamações, por parte da comunidade vizinha 

às obras, com relação à emissão de resíduos e poeira. 

A construtora não desenvolve quaisquer ações preventivas direcionadas à não 

geração e ao reaproveitamento de resíduos sólidos gerados nas obras, bem como desconhece e 

não busca oportunidades de negócios para as sobras dos materiais passíveis de reciclagem. 

No tocante à ocorrência de resíduos gerados durante a execução dos serviços, a 

organização classifica como muito freqüente: perda de materiais por falta de profissionalismo 

da mão de obra empregada e perdas na forma de entulho da obra, por falta de gestão na 

operacionalização das atividades do canteiro de obra, seguido de pouco freqüente: quebra de 

produtos, ou ruptura de embalagens durante a descarga; quebra de produtos, ou ruptura de 

embalagens durante a armazenagem; quebra de serviços já executados em função de erros de 

execução; quebra de serviços já executados em função de erros de projetos; quebra de 

serviços já executados em função de mudanças de projetos; quebra de produtos durante a 

execução dos serviços, por falta de planejamento durante a modulação da obra e por último, 

ocorrendo raramente: quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante o transporte. 

 

Aspectos relacionados a requisitos legais 

 

A construtora não possui procedimentos que a mantém atualizada a respeito da 

legislação ambiental a ela pertinente, e, ainda, também não há atualização das informações 

relacionada a questões legais ambientais, de maneira periódica. Afirma, também, estar de 

acordo com a resolução n° 307 do CONAMA e nunca foi atuada por violação de alguma 

norma de proteção ambiental.   
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 Aspectos sobre dificuldades/barreiras do gerenciamento ambiental 

 

Para a empresa o alcance dos objetivos ambientais de redução, reciclagem interna e 

reciclagem externa são prioritários, neste momento. As atenções também, estão concentradas 

para a implementação da certificação ISO 9002:2001 e implantação, em curto prazo, da 

certificação de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, OHSAS 18001. 

Acredita que há resistência a mudanças por parte dos funcionários e que esta questão, 

possivelmente, seria uma barreira para o bom desempenho de ações ambientais. Afirma 

também, que o retorno financeiro de uma gestão ambiental é difícil de ser calculado para a 

demonstração da eficácia em custos, justificando que há falta de índices de desempenho 

ambiental determinados, e também o setor da construção civil, em especial, apresenta um 

dinamismo grande de suas atividades nos canteiros de obra, o que justificaria a complexidade 

para demonstrações de desempenhos financeiros. 

A alta administração não impõe barreiras para o gerenciamento ambiental, ao 

contrário, é um grande impulsionador da questão dentro da empresa. Salienta que a falta de 

conhecimentos específicos por parte dos funcionários, com relação ao gerenciamento 

ambiental, seria um fator de dificuldade/barreira para possíveis melhorias. 

As questões realizadas contemplaram todas as ações que a empresa está implantando 

ou que pretenda implantar, em curto e médio prazo, com relação ao gerenciamento ambiental. 

3.2 Síntese dos Casos Estudados 

Após a descrição analítica dos aspectos que esta pesquisa se propunha verificar nas 

empresas estudadas, foi possível construir um quadro resumo no qual se mostra as principais 

diferenças e semelhanças quanto ao gerenciamento ambiental adotado, e a aplicabilidade de 

alguns princípios da Metodologia de Produção Mais Limpa.. A síntese dos casos é 

apresentada na tabela 4.1. 
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Através desta tabela, visualizam-se mais claramente as principais diferenças e 

semelhanças entre as organizações. Sendo que os princípios da metodologia de Produção 

Mais Limpa podem ser visualizados como pouco aplicados por estas empresas da construção 

civil. Ainda se mostra incipiente a preocupação com a prevenção da geração de resíduos na 

fonte, todavia a preocupação, de forma preliminar, recai para ações corretivas, concentrando - 

se maiores esforços para a destinação adequada dos resíduos e a busca pela reciclagem 

externa, alternativa que incorre em maiores custos e impactos ao meio ambiente. 

Ainda, podemos evidenciar que nenhuma das empresas entrevistas possui 

certificação para o Sistema Gestão Ambiental ISO 14000, apenas a ISO 9002 e somente uma 

já obteve a certificação para a Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, OHSAS 18001, 

porém a maioria afirma ter intenção de implantar a certificação ambiental em curto e médio 

prazo. 

Somente uma empresa tem departamento específico para tratar das questões 

ambientais, as demais desenvolvem as atividades ligadas ao meio ambiente de forma 

improvisada em outros departamentos, o que mostra uma falta de estruturação na organização 

para tratar de tal assunto. 

Do ponto de vista da influência e de uma maior contribuição das empresas 

construtoras na melhoria do desempenho ambiental do ambiente construído, outra questão a 

ser trabalhada é o seu papel na composição das exigências de desempenho dos projetos, a 

partir de especificações adequadas. Sabe-se que a seleção de materiais e tecnologias a serem 

aplicados condiciona-se às definições de projeto e que as construtoras, ainda exercem pouca 

influência nessas tomadas de decisão, mas poderiam atuar ativamente sugerindo tecnologias e 

produtos. Desse modo, a ação das construtoras, restrita aos limites dos canteiros, acaba sendo 

dificultada. Os projetistas parecem ainda ter uma compreensão limitada de seu papel no 

aperfeiçoamento da sustentabilidade das construções. A grande maioria dos projetistas de 

arquitetura se limite a minimizar a supressão excessiva da vegetação, podendo focalizar 

aspectos ligados à racionalidade no uso da água e energia, além de prever aspectos relativos à 

durabilidade e facilidade nas atividades de manutenção; os projetos de norma da ABNT da 

série 02:136.01 representam igualmente um progresso nesse sentido. 

Para a maioria das construtoras entrevistas, a prioridade em um empreendimento está 

focada primeiramente para a minimização dos custos, seguido do atendimento a 

regulamentações, em terceiro a satisfação das especificações de clientes, em quarto, para a 

redução do desperdício de matéria-prima e em último a avaliação do impacto do projeto no 
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meio ambiente. Dessa forma pode-se verificar a oportunidade da aplicação da P+L, pois de 

acordo com Lora (2000) o controle de resíduos na fonte leva à diminuição radical da 

quantidade, conseqüentemente, se reduz custos de produção devido à utilização mais eficiente 

das matérias-primas e da energia, bem como custos de tratamento e, além disso, traz maior 

facilidade em cumprir as novas leis e regulamentos ambientais, o que implica em um novo 

segmento de mercado. 

Verificou-se também a preocupação quanto à prevenção de resíduos conforme os 

níveis de aplicação da P+L: minimização de resíduos (redução na fonte e reciclagem interna) 

e reutilização de resíduos (reciclagem externa).  Com relação à redução na fonte foram 

salientadas ações de sensibilização, com seus funcionários, para minimização do consumo de 

água e de energia elétrica e apenas uma empresa realizou mudanças tecnológicas para 

objetivo de minimização do consumo, especificamente no de energia elétrica. 

No tocante a reciclagem interna, o reaproveitamento de resíduos na própria obra, 

identificou-se que esta prática vem sendo desenvolvida em algumas construtoras, todavia a 

realizam de forma incipiente, não há uma proposta mais efetiva para ampliação de tal 

atividade. Além disso, utilizam-se do reaproveitamento apenas para argamassa, 

desconsiderando outras possibilidades, visto que há experiências com outros agregados.  

O volume de resíduos gerados, na maioria das empresas, não é controlado, contudo 

as empresas estão se adequando, pois de acordo com decreto da Agencia Estadual de 

Recursos Hídricos do estado de Pernambuco, todas as construtoras são obrigadas a entregar 

por cada obra realizada uma Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais e também de 

acordo com a exigência da resolução nº 307 do CONAMA, as construtoras devem realizar a 

caracterização, etapa, na qual o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos. 

Com relação à triagem dos materiais a maioria tem realizado apenas para os matérias 

de Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros, ficando de fora os resíduos de 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. (Brasil, 2002).  
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Também, na maioria das construtoras, ficam fora da segregação, os resíduos de 

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, esses resíduos apresentam um 

alto grau de perigo de contaminação para a sociedade, merecedor de uma atenção maior. 

Ainda, conforme as informações obtidas, verifica-se que não se percebe grande 

preocupação com os insumos por elas empregados, com os resíduos gerados por seus 

fornecedores e busca de práticas que visualizem a minimização dos resíduos, através de 

redução na fonte e reciclagem interna (reaproveitamento na própria obra), o que mostra uma 

postura corretiva por parte das construtoras.  

No entanto, La Grega (1994) apud Coelho (2004) propõe um fluxograma mestre das 

ações para prevenção e controle da poluição, apresentado na Figura 4.1, que inclui as 

tecnologias de Fim de Tubo, entendendo que apesar destas não focarem na identificação da 

causa do problema, conforme o conceito da Produção Mais Limpa, estas também contribuem 

para a redução da poluição. 
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Figura 4.1. Fluxograma mestre das ações para prevenção e controle da poluição. 

Fonte: La Grega, 1994 apud Coelho, 2004 

 

Vale salientar que a metodologia de P+L não recomenda a adoção de alternativas 

Fim de Tubo, mas também não a descarta (vide fluxograma de LaGrega - Figura 1). O 

proposto pela metodologia P+L, é tentar fazer a combinação de medidas visando o abatimento 

da carga poluidora. 

Dessa forma, entende-se que o fluxograma de LaGrega pode ajudar bastante as 

construtoras na etapa de definição das técnicas P+L a serem adotadas quando da aplicação da 

metodologia no processo produtivo, pois este apresenta exemplos de medidas e ainda um 

indicativo de ordem de priorização das técnicas, (da esquerda para direita), portanto a opção 

mais desejável é adotar as técnicas de redução na fonte seguida de reciclagem interna; 

reciclagem externa e por último, a opção das tecnologias de Fim de Tubo, situadas na última 

coluna à direita (tratamento de resíduos). 

Quanto às dificuldades existentes, com relação à gestão de resíduos, observa-se que a 



Capítulo 3  Resultado da Pesquisa 

82 

falta de estruturação da cadeia produtiva à jusante da coleta representa um grande 

desestímulo, tornando-se a triagem dos resíduos inútil quando não há quem os selecione, 

armazene, recicle e comercialize.  

Ainda se tratando de dificuldades, visualiza-se, especialmente, no que tange: aos 

alvos ambientais conflitantes com os benefícios financeiros ou com a própria qualidade do 

ambiente construído; ao desconhecimento da disciplina ambiental para a tomada de decisões 

em prol do meio ambiente; à resistência a mudanças dos funcionários; à dificuldade de 

envolver os fornecedores de materiais e serviços, inclusive na melhoria de seus próprios 

desempenhos; o dinamismo e complexidade da construção civil e à carência de pessoal 

qualificado. 

Do ponto de vista gerencial, defende Furtado (2002) apud Aguiar et al (2005), a 

empresa dispõe de três opções de postura: i) atuar nos limites da conformidade à legislação 

ambiental; ii) adotar postura pró-ativa, ultrapassando a legislação nacional, através da pressão 

dos stakeholders; e iii) orientar-se para a sustentabilidade, levando em conta os critérios 

internacionais e exigências globais. Neste contexto observa-se que os exemplos de práticas 

ambientais verificados nas construtoras partiram, principalmente, de requisitos legais, 

evidenciando a necessidade de fatores externos para incentivar a ação, e não apenas a simples 

consciência ambiental.  

Pode-se afirmar que as empresas não aplicam de forma contundente os princípios da 

P+L, pois desconhece as possibilidades de melhorias e os resultados esperados; ainda, não há 

uma efetiva preocupação com desempenho ambiental, por parte dos concorrentes e 

fornecedores; dificuldade em se demonstrar através de resultados financeiros os investimentos 

realizados no gerenciamento ambiental; desconhecimento de tecnologias limpas aplicáveis ao 

setor da construção; e a baixa qualificação da mão de obra empregada.  
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Após a realização do estudo dos quatro casos apresentados no capítulo anterior, foi 

possível atingir o principal objetivo desta pesquisa, que é o de identificar, em empresas do 

setor de edificações da construção civil da Região Metropolitana do Recife, as características 

do gerenciamento ambiental adotado, evidenciando se os princípios da Metodologia de 

Produção Mais Limpa são totalmente ou parcialmente aplicados. 

Para que o objetivo principal fosse alcançado, procurou-se atender aos objetivos 

específicos, que versaram sobre o perfil do gestor e tomador de decisões respondente dos 

questionários nas empresas estudadas, identificar as características do sistema de 

gerenciamento ambiental adotado pelas construtoras e identificar as possíveis barreiras para 

implantação da metodologia de Produção Mais Limpa. 

4.1 Conclusões 

De acordo com a definição dos objetivos desta dissertação, foram feitas algumas 

considerações sobre o sistema de gerenciamento ambiental adotado pelas construtoras 

pesquisadas na região Metropolitana do Recife, e a aplicabilidade dos princípios da 

Metodologia de Produção Mais Limpa nas mesmas. 

Com o estudo, foi constatado que os cargos gerenciais dos respondentes são 

ocupados por profissionais qualificados e especializados para estar à frente de um 

empreendimento. Contudo, a principal preocupação quanto a esse objetivo era verificar se os 

profissionais que desempenham essas funções reconhecem a Metodologia de Produção Mais 

Limpa. Alguns gestores pesquisados já ouviram falar na metodologia de P+L, contudo não 

souberam relatar maiores informações a respeito, apenas sabem de sua existência. Embora, 

todos reconheçam que as empresas estão procurando a melhoria do gerenciamento ambiental, 

em busca de redução, reciclagem interna (reaproveitamento) e reciclagem externa dos 

resíduos gerados e que a alta administração é a grande impulsionadora e facilitadora para 

implantação de ações que busquem a melhoria de seu desempenho ambiental, todavia deixam 

de estar atentos para outras novidades e oportunidades. Isso demonstra uma falta de 

conhecimento e conexão entre a prática empresarial e os conceitos emergentes na comunidade 

acadêmica. 

O primeiro objetivo consiste na identificação das características do sistema de 

gerenciamento ambiental adotado pelas construtoras. A principal preocupação quanto a esse 
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objetivo foi verificar como as construtoras estão agindo para minimizar o impacto ambiental 

de suas atividades, especificamente em relação à emissão de resíduos sólidos, tal objetivo 

também foi alcançado.  

O objetivo corresponde à identificação de possíveis barreiras para a implantação dos 

princípios da metodologia de P+L. A preocupação em se verificar este objetivo, advém do 

fato de que a implantação da P+L implica em mudanças, tanto no nível de processo, como no 

nível de produto. Contudo, para que estas mudanças sejam efetivas, é de fundamental 

importância que a empresa sinta-se motivada a implantar alterações que visem à melhoria do 

desempenho ambiental. Mais ainda, é necessário que se consiga o apoio e a participação de 

todos os funcionários, sejam eles ocupantes de níveis hierárquicos elevados ou não. 

A principal contribuição deste trabalho foi demonstrar a possibilidade de se agir na 

causa da geração dos resíduos do setor de construção civil, ou seja, romper o paradigma de 

que os desperdícios são características do setor e que as técnicas de reciclagem externa são a 

única saída para reduzir a degradação ambiental de processos construtivos. 

Somando a isso, medidas corretivas mostram-se onerosas financeiramente e 

socialmente devido à vultuosidade dos recursos necessários para reverter este quadro, com 

obras freqüentemente insatisfatórias em nível de desempenho. É necessária a adoção 

integrada de medidas preventivas, que considerem, além do próprio empreendimento, os 

impactos ambientais que extrapolam a área de intervenção e os aspectos sociais envolvidos. 

Este estudo, também, promove a busca de medidas pró-ativas pelo setor através da 

implementação da metodologia de P+L, pois evidenciou que o meio ambiente é uma 

oportunidade de negócios na medida em que reduzindo desperdícios, as empresas tornam-se 

mais competitivas.  

Outra contribuição foi demonstrar como a P+L enquadra-se na construção civil, o 

que pode vir a facilitar a aplicação da metodologia em outros empreendimentos urbanos. 

Paralelamente a este cenário há uma nova perspectiva que vem se firmando e 

moldando o comportamento do empresariado. A questão ambiental atrelada à gestão 

empresarial é vista hoje não como modismo, mas como necessidade de sobrevivência dentro 

de um mercado competitivo. Em busca da quebra deste paradigma, a P+L configura-se como 

um elemento estratégico para as organizações: pelo alcance de vantagens na melhoria de seus 

processos produtivos, através da otimização de recursos, que, por conseguinte gera uma 

redução de custos operacionais, e também, vantagem quanto à imagem corporativa perante a 

uma sociedade mais atenta aos seus direitos como consumidores e cidadãos. 
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Percebe-se, no entanto, que ainda são poucas as empresas construtoras 

comprometidas com a questão ambiental. Esta realidade é observada, pois o setor apresenta 

entraves que impedem uma efetiva aplicação dos princípios da Produção Mais Limpa, tais 

como: desconhecimento de ações e tecnologias limpas aplicáveis ao setor; por parte dos 

gestores, embora haja um grande número de publicações acadêmicas referentes ao assunto; 

falta indicadores e parâmetros de desempenho ambiental que possam nortear a alta direção 

com relação a possíveis melhorias nos processos; dificuldade em se obter uma demonstração 

financeira dos investimentos realizados nas questões ambientais. 

Mesmo assim, algumas ferramentas e soluções ambientais já começam a ser 

aplicadas gradativamente e em empreendimentos isolados, embora isso não garanta a 

melhoria contínua e o desenvolvimento sustentável do setor. 

O empresariado da construção civil continua construindo de forma tradicional, porém 

com uma maior preocupação com seus desperdícios, perdas e custos, uma vez que a 

complexidade do ambiente não permite que os mesmos continuem produzindo com a 

mentalidade de outrora. Essa preocupação é a principal responsável pela busca de melhoria 

contínua através de modificações em seus produtos e processos produtivos. Também deve se 

salientar, que as novas exigências legais vem sendo um fator decisivo, para a mudança de 

ações, com vistas ao desenvolvimento sustentável, nas construtoras de edifícios. 

De qualquer modo, para a proliferação de edifícios de bom desempenho ambiental é 

preciso atuar em cada um dos agentes do setor da Construção Civil. Nesse sentido, entende-se 

que as empresas construtoras passarão cada vez mais a ter um importante papel 

impulsionador, em virtude de sua capacidade de influenciar os demais agentes do setor. A 

adoção de melhorias na gestão ambiental é perfeitamente factível e um dos caminhos desse 

progresso, para que se tenha um setor mais bem estruturado, empresas construtoras mais 

competitivas, edifícios mais saudáveis, confortáveis e respeitosos do ambiente. 

4.2 Limitações e Sugestões para Futuras Pesquisas  

No tocante a limitações desta pesquisa, podemos salientar que os resultados não 

podem ser generalizados à população total de empresas que atuam no mesmo ramo ou setor 

no Estado de Pernambuco, nem ser extensiva a outras existentes no País, pois a pesquisa 

retrata a realidade de apenas 4 (quatro) empresas de construção civil, localizadas em Recife. 

Ainda podemos considerar que a pesquisa realizada foi somente gerencial. Não 

sendo realizada uma pesquisa exploratória nos canteiros de obra.  

Em virtude do fator tempo e da disponibilidade financeira para realizar uma pesquisa 
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de âmbito maior em várias outras empresas, poder-se-ia analisar o impacto quantitativo dos 

custos de desperdício dos resíduos numa empresa de construção civil e desse modo revelar 

como se comporta uma empresa desse setor pela implementação dos princípios da 

Metodologia de Produção Mais Limpa. 

A dificuldade de coleta de informações limitou o grau de detalhamento dos estudos 

apresentados. Mesmo sob a garantia de que os nomes das empresas não seriam mencionados, 

alguns dados não foram divulgados a pedido dos respondentes. 

Este trabalho de pesquisa, como tantos outros, não esgota o assunto, o que permite 

perceber algumas outras oportunidades de aplicação da metodologia de P+L proposta pela 

UNEP/UNIDO no setor de construção civil. Sendo assim, descrevem-se algumas sugestões 

para pesquisas futuras, tais como: 

• Aplicar a pesquisa em um número maior de empresas para que se alcance maior robustez 

nos resultados; 

• Fazer uma investigação em outras fontes bibliográficas nacionais e internacionais não 

contempladas neste trabalho, de possíveis pesquisas que tenham abordado a Metodologia 

de Produção Mais Limpa e sua influência sobre a construção civil; 

• Realizar um estudo quantitativo para efetivamente avaliar os custos atuais do desperdício 

com resíduos nessas empresas e custos advindos de uma possível implementação dos 

princípios da Metodologia de Produção Mais Limpa; 
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ANEXO 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PPGEP – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO 
 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: 

 

 

 

 

UM ESTUDO MULTICASO SOBRE A APLICABILIDADE DA METOD OLOGIA DE 

PRODUÇÃO MAIS LIMPA EM CONSTRUTORAS DO SETOR DE EDI FICAÇÕES 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE. 

 

 

Este questionário tem caráter estritamente acadêmico e confidencial. Os dados aqui coletados serão 

tratados cientificamente com o objetivo simplesmente de conclusão da dissertação da aluna Cynthia 

Mattosinho. 

 

 

OBJETIVO: Identificar, em empresas do setor de edificações da construção civil da Região 

Metropolitana do Recife, o gerenciamento ambiental adotado, evidenciando se os princípios da 

Metodologia de Produção Mais Limpa são totalmente ou parcialmente aplicados, revelando se há a 

preocupação das empresas com redução, reutilização e reciclagem de seus insumos produtivos. 

 

 

RESPONSÁVEIS:  Cynthia Mattosinho e Vilma Maria Villarouco Santos, Dsc 

  Universidade Federal de Pernambuco 

  Centro de Tecnologia e Geociências 

  Departamento de Engenharia de Produção 

5º Andar – Bloco Administrativo Cidade Universitária Recife-PE 

  Fone (s): 081 3478 0063 / 9183 6753 

  E-mails: cmattosinho@terra.com.br / villarouco@hotmail.com   
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   PERGUNTAS 

 

CARACTERÍSTICA DA CONSTRUTORA 

 

1. Atividades da empresa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Tempo de existência: 

(  ) menos de 2 anos (  ) de 2 a 5 anos (  ) de 6 a 10 anos (  ) de 11 a 20 anos  

(  ) mais de 20 anos 

4. Quantas obras a empresa já entregou à sociedade desde a sua existência? 

(  ) menos de 2  (  ) de 2 a 5  (  ) de 6 a 10  (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

5. Em quantas obras a empresa está trabalhando atualmente? 

(  ) menos de 2  (  ) de 2 a 5  (  ) de 6 a 10  (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

6. Faturamento anual?_______________ 

7. Número de colaborados?___________ 

8. Possui certificações? Quais? Há quanto tempo 

___________________________________________________________________________ 

9. Cada obra possui um plano de qualidade ou ambiental específico? 

___________________________________________________________________________ 

10. Há um departamento /responsável pelas questões ambientais? Se sim, quais são as suas 

atribuições? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Em que tipo de empreendimento a construtora trabalha? 

(   ) Construção de Habitação Popular      (    ) Construção para Classe Baixa 

(   ) Construção para Classe Média           (   ) Construção para classe Alta    

(   ) Obras Públicas  e de Grande porte     (   ) Todas as classes. 

 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

12. A organização possui metas de desempenho ambiental?_________________________ 

13. Se você respondeu Sim na questão anterior, quais são os principais indicadores de 

desempenhos usados pela empresa?  

 

Indicadores Financeiros Indicadores Não-financeiros 

1 1 

2 2 

3 3 

 

14. A alta administração provê recursos adequadamente à boa gestão ambiental? De que maneira 

isto ocorre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Foram realizados treinamentos de educação ambiental, em geral? 

___________________________________________________________________________ 

16. A construtora tem influência nas concepções de projeto dos edifícios?  

___________________________________________________________________________ 

17. Percebe-se a preocupação, por parte dos projetistas, com o desempenho ambiental do 

empreendimento na sua fase de construção, uso e manutenção? 
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___________________________________________________________________________ 

18. Durante a construção do empreendimento é evitada a supressão excessiva da vegetação local? 

___________________________________________________________________________ 

19. Durante as avaliações pós-ocupação, caso ocorra, houve reclamações relativas ao desempenho 

ambiental do empreendimento? 

___________________________________________________________________________ 

20. Existe rotina que garanta a limpeza dos canteiros, mantendo-o em boas condições de higiene e 

segurança? Há orientação formalizada para tal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

GESTÃO DA MATÉRIA – PRIMA (REDUÇÃO) 

21. Existe alguma ressalva no processo de aquisição que dê preferência ao uso de materiais 

renováveis? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Existe algum programa para minimizar o consumo de energia elétrica? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

23. Existe algum programa para minimizar o consumo de água? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS (REDUÇÃO, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM) 

 

24. O volume de entulho gerado nos canteiros é medido? 

___________________________________________________________________________ 

25. A empresa conhece o volume gerado por serviço (alvenaria, concretagem, revestimento)? 
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Qual é o volume? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26. É feita a triagem dos resíduos gerados? De que forma? (Se não) Quais as barreiras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

27. Qual a destinação final do resíduo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28. Os funcionários recebem alguma orientação quanto à maneira de dispor o resíduo gerado? 

Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

29. Existem procedimentos especiais para o manuseio e descarte das substâncias tóxicas 

utilizadas nos canteiros? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

30. A empresa já recebeu reclamações, da comunidade vizinha às suas obras, com relação à 

emissão de resíduos e poeira? 

___________________________________________________________________________ 

31. Existem procedimentos especiais para a estocagem de materiais evitando que sejam 

carregados pelas chuvas, por exemplo? 

___________________________________________________________________________ 

32. Utiliza ações preventivas direcionadas à não geração e/ou minimização da geração de 

resíduos? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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33. Utiliza o reaproveitamento dos resíduos na própria obra? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

34. Conhece alguma oportunidade de negócio a partir dos resíduos gerados? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

35. Buscam-se mercados para o reaproveitamento de seus resíduos? 

___________________________________________________________________________ 

 

RESULTADOS ESPERADOS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE UM 

 GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

36. Acredita que o gerenciamento ambiental trará diferenciação para o mercado e para os clientes, 

acionistas e outras partes interessadas? 

(  ) Sim, Como ?________________________________________________________(  ) Não  

37. Acredita que haverá ganho de confiança das partes interessadas ou aumento da atratividade de 

clientes? 

(  ) Sim, Como ?_______________________________________________________  (  ) Não  

38. Acredita na melhoria da imagem da empresa perante órgãos regulamentadores, e aumento da 

facilidade na obtenção de licenças e autorizações? 

(  ) Sim, Como ?_______________________________________________________  (  ) Não  

39. Acredita no aumento da atração de parceiros de negócio e estímulo ao desenvolvimento e 

compartilhamento de soluções ambientais? 

(  ) Sim, Como ?_______________________________________________________  (  ) Não  

40. Acredita em benefícios financeiros?  Redução de custos com a redução do desperdício ou com 

o consumo de água e energia? Redução potencial nas despesas com seguros? 

(  ) Sim            (  ) Não  
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DIFICULDADES/BARREIRAS 

 

41. Acredita que há conflitos entre os objetivos ambientais e outros objetivos e prioridades 

empresariais? Quais? Como resolvê-los? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

42. Há desinteresse dos colaboradores ou resistência às mudanças?  

(  ) Sim            (  ) Não  

43. O retorno financeiro de uma gestão ambiental é difícil de ser calculado para a demonstração 

da eficácia em custos? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

44. Há falta de interesse e envolvimento da alta administração nas questões ambientais? 

(  ) Sim           (  ) Não  

45. Há falta de conhecimentos específicos por parte dos funcionários, com relação ao 

gerenciamento ambiental? 

(  ) Sim           (  ) Não  

 

46. Há falta de recursos (pessoas e capital) para um efetivo gerenciamento ambiental? 

(  ) Sim           (  ) Não  

 

47. Há organização possui outras prioridades no momento? Quais são? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

REQUISITOS LEGAIS 
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48. Existe um procedimento que mantém a empresa atualizada a respeito da legislação ambiental 

a ela pertinente? Qual é? 

___________________________________________________________________________ 

49. O atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis está sendo revisto pela empresa?  

(  ) Sim         (  ) Não  

 

50. Já ouviu falar da regulamentação n° 307 do CONAMA para a gestão de resíduos da 

construção civil? Está em acordo? 

 

 

51. A empresa já foi atuada por violação de alguma norma de proteção ambiental? 

(  ) Sim           (  ) Não  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

52. A empresa desenvolve alguma prática ambiental não mencionada nos itens acima?Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

53. Classifique por ordem, o que considera ser prioritário no planejamento de um 

empreendimento? Use a escala específica para indicar o grau de prioridade dos seguintes 

objetivos organizacionais: 

 

1- Nenhuma 2- Pouca 3- Razoável 4- Muita 5- Bastante 

 

(  ) Minimização de custos; 

(  ) Atendimento a regulamentações; 
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(  ) Redução de desperdícios de recursos materiais; 

(  ) Satisfação das especificações de clientes; 

(  ) Avaliação do impacto do projeto no meio ambiente. 

 

54. Classifique por ordem, por que trabalhar pela preservação ambiental? Use a escala específica 

para indicar o grau de prioridade dos seguintes benefícios. 

 

1- Nenhuma 2- Pouca 3- Razoável 4- Muita 5- Bastante 

 

(  ) Evitar infrações legais; 

(  ) Melhorar imagem da empresa 

(  ) Satisfazer necessidades dos clientes; 

(  ) Minimizar custos; 

(  ) Buscar ou cumprir certificação de qualidade/ambiental. 

55. Já ouviu falar na metodologia de Produção Mais Limpa? Caso conheça, tem interesse em 

implantar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

56. Quais seriam as dificuldades esperadas na implantação desse programa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

57. Qual a ocorrência de resíduos no processo durante a execução dos serviços. Utilize a escala 

específica para indicar o grau de freqüência das seguintes ocorrências: 

 

1- Nunca 2- Pouco 3- Raramente 4- Muito 5- Sempre 
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(  ) Quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante a descarga; 

(  ) Quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante a armazenagem; 

(  ) Quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante o transporte; 

(  ) Quebra de serviços já executados em função de erros de execução; 

(  ) Quebra de serviços já executados em função de erros de projetos; 

(  ) Quebra de serviços já executados em função de mudanças de projetos; 

(  ) Quebra de produtos durante a execução dos serviços, por falta de planejamento durante a 

modulação da obra; 

(  ) Perda de materiais por falta de profissionalismo da mão de obra empregada; 

(  ) Perdas na forma de entulho de obra, por falta de gestão na operacionalização das 

atividades do canteiro de obra. 


