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RESUMO 
 

A presente pesquisa apresenta a comparação da 

geração de resíduos da construção civil (RCC), 

entre duas obras de sistemas construtivos distintos, 

sendo uma executada em bloco estrutural e outra 

executada em alvenaria convencional. Foram 

analisadas as etapas de infraestrutura, 

supraestrutura, alvenaria e revestimento (emboço) 

interno e externo nas duas obras. Para tanto, foi 

verificado o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

das obras, com o auxílio de entrevista 

semiestruturada com o Engenheiro e 

Representante da Direção (RD) da obra, 

verificando como era realizado o manejo dos 

RCC’s gerados na obra. Posteriormente, realizou-

se a quantificação do volume de RCC’s por meio de 

cálculos e logo após foi comparado estes volumes 

junto ao cronograma de execução da obra, 

possibilitando a análise de qual processo 

construtivo gerou a menor quantidade de resíduo 

da classe A nas etapas da pesquisa. Como resultado 

verificou-se que para estas etapas estudadas o 

sistema construtivo em alvenaria convencional 

gerou um Volume total de 260 m³ de resíduos 

Classe A, com um Índice de Geração RCC de 

0,1040 (ton./m²). Já o sistema construtivo de bloco 

estrutural gerou um Volume de 190 m³, com um 

Índice de Geração RCC de 0,0621 (ton./m²). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema construtivo, 

geração de resíduos, resíduos sólidos classe A. 

 

ABSTRACT 
 

The present research presents the generation of waste 

between two works of different construction systems, 

one being executed in a structural block and the other 

executed in conventional masonry. The stages of 

infrastructure, superstructure, masonry and internal 

and external coating (plaster) were analyzed in both 

works. In order to do so, the Waste Management Plan 

of the works was verified, with the aid of a semi-

structured interview with the Engineer and 

Management Representative (RD) of the work, to 

verify how the management of the RCC's generated in 

the work was carried out. Subsequently, the volume of 

RCC was quantified by means of calculations and soon 

after these volumes were compared next to the work 

execution schedule, allowing the analysis of which 

constructive process generated the least quantity of 

class A waste in the research stages . As a result, it was 

verified that for these steps the conventional masonry 

system generated a total volume of 260 m³ Class A 

waste, with a RCC Generation Index of 0.1040 (ton / 

m²). The structural block construction system 

generated a Volume of 190 m³, with a RCC Generation 

Index of 0.0621 (ton / m²). 
 

KEYWORDS: Construction system, waste 

generation, class A solid waste 

 

1. INTRODUÇÃO 

Possuindo um importante papel econômico 

na indústria brasileira, a construção civil 

contribui fortemente para o aumento do PIB e 

possui um alto grau de empregabilidade, no 

entanto, além da extração contínua de matéria 

prima da natureza, os resíduos gerados por ela 

resultam em uma significativa massa de resíduo 

urbano provocando impacto negativo ao meio 

ambiente ¹. 

Não é recente a preocupação na busca de 

soluções para a minimização da geração dos 

resíduos na construção civil, esta questão é 

considerada por algum tempo como preocupante 

e desafiadora². Os resíduos da construção e 

demolição representam mais de 50% da massa de 

resíduos sólidos urbanos³. 

Sendo assim, o setor de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil defronta-se com o desafio de 

harmonizar sua atividade produtiva e lucrativa 

com o desenvolvimento sustentável consciente. 

Para gestão dos resíduos da construção civil, 

há um conjunto de Normas, Leis Federais, 
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Estaduais e Municipais, Decretos, Resoluções e 

Políticas públicas, tais como: 

 Lei Federal 9.605/1998 Crimes 

Ambientais; 

 PBPQ-H - Programa Brasileiro da 

Produtividade e Qualidade do Habitat; 

 Resolução CONAMA nº. 307 – Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil de 5 de julho 

de 2002 (Alterada pelas Resoluções nº. 

348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015); 

 NBR 15.112/2004 – Resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos – Áreas de 

transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

 NBR 15.113/2004 – Resíduos sólidos 

da construção civil e resíduos inertes –Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 NBR 15.114/2004 – Resíduos sólidos 

da construção civil – Áreas de reciclagem– 

Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 Lei Federal nº. 12.305/2010 Política 

nacional de resíduos Sólidos; 

 Legislações municipais referidas à 

Resolução CONAMA; 

A Resolução nº 307/2002 do CONAMA e 

sucessivas, Resoluções nº. 348/2004, 431/2011, 

448/2012 e 469/2015, defini os RCC’s como 

sendo provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção 

civil, bem como, oriundos da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como blocos 

cerâmicos, concreto em geral, tijolos, solos, 

rochas, metais, tintas, madeiras e compensados, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

etc., geralmente chamados de entulhos de obras, 

caliça ou metralha. Estas Resoluções trazem 

também a classificação destes resíduos: 

Classe A: deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de reservação de material 

para usos futuros; 

a) de construção, demolição, reformas e 

reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, 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; deverão ser reutilizados ou reciclados 

na forma de agregados ou encaminhados a aterro 

de reservação de material para uso futuro; 

Classe B: resíduos recicláveis para outras 

destinações, tais como plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de 

tintas imobiliárias e gesso; (NR); 

Classe C: são os resíduos para os quais não 

foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam sua 

reciclagem ou recuperação. 

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do 

processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos 

de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros, 

bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde. 

De acordo com pesquisas realizadas a 

estimativa é que o resíduo proveniente da 

construção, manutenção e demolição de casas e 

edifícios, resultam cerca de 40% a 60% do 

resíduo sólido urbano das grandes cidades ¹². Os 

resíduos provenientes de construções, 

demolições e reforma chegam a 50% da média de 

todo o resíduo gerado no município ¹³. Já as 

características dos RCC são compostas da Classe 

A ¹⁴, ¹⁵.  

A publicação da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, fez com que 

todos os geradores, pessoas físicas ou jurídicas, 

público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente pela geração de resíduos, e aqueles 

que desenvolvam ações referente à gestão 

integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos se responsabilizem pelos resíduos 

gerados. 

De acordo com art.5º da Resolução do 

CONAMA 448/2012, o instrumento para 

implementação da gestão dos resíduos da 

construção civil é o Plano Municipal de Gestão 

de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado 

pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em 

consonância com o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. Estes deverão 

contemplar as etapas de caracterização, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada. 

Conforme exposto na Lei Municipal nº 

10.454/2017 da Prefeitura de Maringá, o 

município não dispõe de um Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

o qual estabeleceria diretrizes técnicas e 

procedimentos tanto para a elaboração dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil de Grandes Geradores e 

responsabilidades dos pequenos geradores, em 

conformidade com os critérios técnicos do 

sistema de limpeza urbana local.  

No entanto, o Código de Obras Municipal 

(Lei Municipal Complementar nº 1.045/2016) 

determina que após a conclusão da obra, deverá 

ser requerido a Certidão de Conclusão de 

Edificação. Esta, por sua vez, será concedida 

mediante apresentação de documento 

comprobatório do cumprimento integral do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos, protocolado 

quando da solicitação do Alvará. Esta 

comprovação é se dá por meio do atendimento do 

decreto nº 2.000/2011, sistema para informação 
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da gestão de resíduos em suas fontes geradoras, 

chamado, Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Online. Onde, o gerador, deverá 

preencher os requisitos contidos no sistema, e 

alimentá-lo com os documentos necessários 

durante toda a execução da obra.  

Segundo informações obtidas no site, o 

gerenciamento será obrigatório para vários 

setores, entre eles, o setor da construção civil, 

regulamentado pelo Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. 

Apesar de existirem um conjunto de Norma, 

Leis e outras, ainda se encontra deficiência na 

gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos da 

construção civil, acabando por acarretar 

impactos, são eles ³: 

1. Impactos ambientais: refere-se à 

ocupação das áreas naturais em baixadas, fundos 

de vales, terrenos baldios, obstrução de rios e 

córregos afetando a drenagem superficial das 

águas; 

2. Impactos sanitários: ambiente propício 

para a proliferação de vetores, que exercem 

efeito insalubre sobre o saneamento local e a 

saúde humana; 

3. Impactos visuais: aspectos visuais da 

paisagem local ficam totalmente poluídos e 

comprometidos; 

4. Impactos sociais: surgimento de uma 

classe social de grandes e pequenos gestores e 

coletores de resíduos da construção civil e 

demais resíduos sólidos urbanos, portando 

ausência de noção dos aspectos de preservação 

sanitária e ambiental; e 

5. Impactos econômicos: custos elevados 

da gestão corretiva dos resíduos da construção 

civil. 

Se comparado a países desenvolvidos, a 

produção de RCD no Brasil ainda é bem elevada, 

variando entre 230 Kg/hab. por ano até 660 

Kg/hab. por ano. Em edificações novas, nos 

países desenvolvidos, a média de resíduos 

gerados estão abaixo de 100 kg/m², enquanto que 

no Brasil este índice é de aproximadamente 300 

kg/m² edificado ²⁰. 

Para a presente pesquisa será elaborado uma 

comparação quantitativa de resíduos da 

construção civil, classe A, gerados em duas 

edificações habitacionais, sendo uma em 

alvenaria convencional e uma em bloco 

estrutural, abrangendo as etapas de 

infraestrutura, supraestrutura, vedação e emboço. 

Para tanto será realizado as seguintes etapas: 

a) Quantificar o volume de RCC 

gerado; 

b) Obter o volume de RCC 

gerado; 

c) Comparar os volumes gerados 

de acordo com o cronograma de execução de 

serviço para alvenaria convencional e bloco 

estrutural; 

d) Analisar qual processo 

construtivo gera a menor quantidade de 

resíduo da classe A. 

A geração de resíduos tem relação direta com 

o emprego dos materiais, pois a construção civil 

além de utilizar uma grande quantidade de 

recursos naturais possuiu também um alto nível 

de desperdício, resultado da ineficiência do 

processo produtivo ²¹, bem como no transporte de 

materiais, na baixa qualidade de execução, 

retrabalhos, mudanças inesperadas nos projetos 

em execução, falta de treinamento para a mão-

de-obra e falta de planejamento ²². 

Seria o sistema construtivo utilizado nas 

edificações um dos fatores principais para 

minimizar a quantidade de resíduos gerados e 

lançados no meio ambiente? 

Desta forma, esta pesquisa motiva-se pelo 

objetivo de identificar qual sistema construtivo 

acaba por gerar uma menor quantidade de 

resíduos sólidos da construção civil nas etapas de 

infraestrutura, supraestrutura, vedação e emboço, 

visto que a partir da parte do acabamento os 

sistemas são similares entre si. Permitindo, desta 

assim um parâmetro de geração de resíduos e 

conciliando a atividade produtiva com condições 

que tendem a um desenvolvimento sustentável e 

menos danoso ao meio ambiente ³. 
 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Para atingir o resultado proposto nesta 

pesquisa a abordagem será de maneira qualitativa 

e quantitativa. De maneira qualitativa buscou-se 

investigar, por meio de uma entrevista 

semiestruturada com o Engenheiro e o 

Representante da Direção, sobre o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos das duas 

obras, como era realizado todo o manejo dos 

resíduos gerados. Foi realizado também, a coleta 

dos dados de monitoramento da geração de 

resíduos das duas edificações para as etapas de 

infraestrutura, supraestrutura, vedação e emboço. 

Para depois, de maneira quantitativa, com base 

nos dados obtidos, calcular o volume gerado e o 

índice de geração de resíduos das duas obas, 

comparar os volumes, analisando em qual 

processo construtivo resultou em uma menor ou 

maior quantidade de resíduo gerado para 

alvenaria convencional e bloco estrutural. 

Para o tipo da pesquisa empregou-se a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A 

pesquisa bibliográfica foi utilizada para 

embasamento do referencial teórico, verificando-

se teorias e definições relacionadas ao tema 

proposto, oriundo de dissertações, teses e artigos 

que juntos proporcionaram a leitura, o 

entendimento do assunto para compor o texto de 

fundamentação teórica da pesquisa.  

Por meio do estudo de caso foi possível 

comparar os volumes e o índice de geração de 

resíduos, analisando em qual processo 

construtivo resultou em uma menor ou maior 
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quantidade de resíduo gerado para alvenaria 

convencional e bloco estrutural, indo, desta 

forma, ao encontro do tema proposto. 
 

3. RESULTADO 

Estudo de caso 

Para esta pesquisa será analisado duas obras 

de edificação habitacional com distintos sistemas 

construtivos, uma no sistema de alvenaria 

convencional e outra no sistema de bloco 

estrutural, abrangendo as etapas de 

infraestrutura, supraestrutura, vedação e emboço. 

Uma das principais diferenças entre ambos os 

sistemas está na sua composição, enquanto 

alvenaria convencional é composto por lajes, 

vigas, pilares e fundações, a alvenaria estrutural 

é composta por laje, alvenaria e fundações 

somente ²⁴. 

As paredes, para alvenaria de bloco 

estrutural, não são apenas como elementos de 

vedação, que é o caso da alvenaria convencional, 

mas também, elementos resistentes às cargas 

verticais de lajes, ocupação e peso próprio e às 

cargas laterais resultantes da ação do vento sobre 

a edificação e de desvios de prumo ²⁵. 
 

Caracterização das obras 

A edificação em alvenaria convencional, está 

localizado em Maringá/PR, possui uma área de 

3.199,69 m² de construção. Composta por nove 

pavimentos, sendo um subsolo, térreo e sete 

pavimentos. O período de execução foi de 

10/2013 e término em 11/2015. 

Para infraestrutura e supraestrutura foram 

utilizados concreto usinado, madeira, 

compensado de madeira e ferragens. Na parte de 

vedações foram utilizados tijolos cerâmicos, e 

para revestimento interno e externo, argamassa 

de revestimento à base de cimento. 

Já, a edificação em bloco estrutural, também 

localizado em Maringá/PR, possui uma área de 

3918,92 m² de construção, composta por sete 

pavimentos, com sessenta e quatro apartamentos. 

O período de execução dera teve início em 

01/2016 e previsto para término em 10/2018. 

Para infraestrutura e supraestrutura interno e 

externo foram utilizados concreto usinado, 

ferragem, madeira, bloco de concreto, graute, 

argamassa preta a base de cimento, bonecas em 

tijolos cerâmicos, revestimento das paredes 

interna e revestimento externo foi utilizado 

argamassa de cal. 
 

Caracterização dos RCC’s gerados para 
o Estudo de Caso 

A caracterização do RCC das duas obras foi 

baseada por meio de uma entrevista 

semiestruturada realizada com o Engenheiro e 

com o Representante da Direção das obras, bem 

como através de registros contidos nos históricos 

das duas obras, da seguinte maneira: 

a) Verificação da existência do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil, bem como quem foi 

responsável pelo gerenciamento, e a maneira 

que foi segregado, 

armazenado/acondicionado, coletado pela 

empresa transportadora e destinação final. 

b) Caracterização da coleta, transporte e 

destinação do RCC: tipo de coleta, transporte, 

volume transportado mensal e destinação 

final. 
 

Método de Quantificação do RCC do 
Estudo de Caso 
 

A quantificação do RCC fundamentou-se na 

mesma utilizado por Manicardi ²³, ele se 

embasou-se no método indireto, desenvolvido 

por Ângulo et al. (2011)¹⁵, adaptado. Na pesquisa 

foi considerado os históricos de coleta mensal de 

resíduo da construção classe A, constante nos 

monitoramento de resíduos do PBQP-h, 

juntamente com os comprovantes de controle de 

coleta do RCC, visto que o monitoramento do 

PBQP-h, registra todas as classes A, B, C e D, e 

por meio dos comprovantes, foi possível, 

quantificar apenas a classe A, gerada nas etapas 

de infraestrutura, supraestrutura, vedação e 

emboço nas duas edificações em alvenaria 

convencional e nas duas  de bloco estrutural.  

Para os cálculos utilizaram-se as seguintes 

equações: unidade de peso do RCC considerando 

a unidade do peso específico do RCC de classe A 

no estado solto (1) e o índice de geração de RCC 

(2). 

RRCC = VRCC  XالRCC, onde:(1) 

RRCC = RCC gerado no período das etapas 

para Estudo de Caso (ton.) 

VRCC = Volume RCC gerado no período 

das etapas para Estudo de Caso (mᵌ). 

λRCC =  Peso específico do RCC no estado 

solto, adotado neste estudo 1,28 (ton./mᵌ), com 

base no estudo de caso em pesquisa de campo de 

Tessaro et al. (2012). 

IgRCCA= RRCCA / AA, onde: (2) 

IgRCCA =Índice de Geração de RCC no período 

das etapas para Estudo de Caso (ton./m² 

construído). 

RRCCA = RCC gerado no período das etapas 

para Estudo de Caso (ton.). 

 AA = Área Construída do Estudo de Caso (m²) 

 

4. DISCUSSÃO 

Constatou-se que todas as obras, tanto de 

alvenaria convencional, quanto de bloco 

estrutural eram certificadas no Nível A do PBQP-

h, sendo um requisito do Sistema de Gestão da 

Qualidade. Desta forma, elas possuíam o 

objetivo da qualidade voltado à sustentabilidade, 

pelo qual eram monitorados mensalmente todos 

os resíduos gerados, visto que a empresa possuía 

uma meta limite para geração de resíduo no 
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canteiro de obras, de maneira mensal em mᵌ/mês 

por trabalhador, e de forma acumulada ao final 

da obra por m².  

O Plano de Gerenciamento de RCC, 

determinava a caracterização, a triagem, o 

acondicionamento temporário, o transporte, as 

medidas minimizadoras para a não geração, bem 

como a reutilização dos resíduos da construção 

civil gerados no canteiro de obras.  

Os resíduos eram dispostos separadamente 

por classes. Para Classe A (pedaços de 

blocos/tijolos, restos de concreto, argamassa, 

graute), objeto desta pesquisa, primeiramente 

eram segregados no momento da geração, e 

mantidos, temporariamente em pequenos montes 

até o final do dia, onde eram colocados em 

carriolas e levados até a caçamba estacionária 

disposta no canteiro de obras. 

As caçambas por sua vez eram coletadas por 

uma empresa, com devido licenciamento 

ambiental para a realização deste serviço. Os 

resíduos da classe A eram levados a pedreiras, 

aptas ambientalmente, para receber estes 

resíduos em Maringá/PR. Segundo informações 

obtidas pela Pedreira, receptora destes resíduos 

Classe A, utilizavam estes resíduos para 

reconstituição dos locais onde eram retiradas as 

britas. 

Para Classe B, papel e papelão de embalagens 

de cimento, verificou-se que a própria 

construtora realizava o transporte para outra 

empresa, a qual revendia o material para ser 

reciclado. Da mesma forma ocorria com as 

sobras de vergalhões. Já madeiras e madeirites 

utilizados eram levados pela construtora para 

cortumes, que reutilizavam na queima das 

caldeiras. Plásticos eram coletados pela 

Prefeitura de Maringá.  
 

Cálculos de Quantificação: 

Para obtenção do peso considerando a 

unidade do peso específico do RCC de classe A 

no estado solto, adotou-se (1,28 ton./mᵌ) Tessaro 

et al (2012): 
 

RRCC = VRCC  XالRCC 
 

A tabela 01 demonstra o monitoramento de 

volume de resíduos gerados no canteiro de obras 

nas etapas de Infraestrutura, supraestutura, 

vedação e revestimento (emboço) interno e 

externo para obra de alvenaria convencional: 

Observa-se que os períodos que mais gerou 

resíduos no ano de 2014 foram nos meses de abril 

e dezembro. Já no ano de 2015 em fevereiro e 

março, conforme demonstrado no gráfico 

ilustrativo Figura 1. 

Por meio de análise do cronograma de 

execução da obra, foi possível demonstrar, 

conforme o gráfico ilustrado figura 02, a etapa 

que estava sendo executada em que acarretou em 

uma maior quantidade de geração de resíduos 

classe A. 

 

Tabela 1. Quantidade de RCC (Classe A) gerado 

mensalmente no período de 12/2013 a 10/2015  

Fonte: Autor (2018). 

 

 
Figura 1: Volume de RCC (m3/mês) alvenaria convencional. 

 

 
Figura 2: Cronograma de Execução de serviços – alvenaria 

convencional. 

 

Nota-se que para as maiores quantidades de 

resíduos gerados no mês de abril/2014 estava 

sendo executada a etapa de supraestrutura, em 

dezembro/2014 alvenaria. Já em fevereiro e 

março de 2015, estava sendo executada o 

emboço externo.  

A tabela 02 demonstra o monitoramento de 

volume de resíduos gerados no canteiro de obras 

nas etapas de Infraestrutura, supraestutura, 

alvenaria e revestimento (emboço) interno e 

externo para obra de bloco estrutural: 

 

Alvenaria Convencional 

Mês/Ano 
Volume RCC 

(m3/mês) 
Peso RCC (ton./mês) 

dez/13 0,0 0 

jan/14 0,0 0 

fev/14 0,0 0 

mar/14 5,0 6,4 

abr/14 25,0 32 

mai/14 20,0 25,6 

jun/14 15,0 19,2 

jul/14 15,0 19,2 

ago/14 5,0 6,4 

set/14 20,0 25,6 

out/14 15,0 19,2 

nov./14 20,0 25,6 

dez/14 25,0 32 

jan/15 15,0 19,2 

fev/15 25,0 32 

mar/15 30,0 38,4 

abr/15 5,0 6,4 

mai/15 20,0 25,6 

Total 260,0 332,8 
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Tabela 02. Volume de RCC (Classe A) gerado mensalmente 

no período de 01/2017 a 06/2018  

 
 

Observa-se que os períodos que mais gerou 

resíduos foram em março e maio/2018, conforme 

demonstrado no gráfico ilustrativo 03. 

Figura 3: Volume de RCC (m3/mês) bloco estrutural. 

Figura 4: Cronograma de Execução de serviços – alvenaria 

estrututal. 

Por meio de análise do cronograma de 

execução da obra, foi possível demonstrar, 

conforme o gráfico ilustrado 04, a etapa que 

estava sendo executada em que acarretou em uma 

maior quantidade de geração de resíduo da classe 

A: 

Nota-se que para as maiores quantidades de 

resíduos gerados no mês de março/2018 e 

maio/2018 foi na etapa de Revestimento 

(emboço) interno e externo. 

Para obtenção do peso considerando a 

unidade do peso específico do RCC de classe A 

no estado solto, adotou-se (1,28 ton./mᵌ) Tessaro 

et al (2012): 

Para Alvenaria Convencional 

RRCC = VRCC  XالRCC 

RRCC = 260 (mᵌ) x 1,28 (ton.) 

RRCC= 332,8 ton. 
 

Para Bloco Estrutural 

RRCC = VRCC XالRCC 

RRCC= 190 (mᵌ) x 1,28 (ton.) 

RRCC= 243,2 ton. 

 

Nota-se para as estas etapas da pesquisa a 

geração de resíduos em alvenaria convencional 

aumentou consideravelmente em um volume de 

VRCC70 mᵌ, e em quantidade de peso RRCC 

89,60 ton.  

Um dos fatores a ser considerado para este 

resultado é que para a execução da alvenaria 

convencional, leva uma quantidade maior de 

massa de assentamento. Podendo gerar 

desperdício no momento da 

execução da alvenaria Já em bloco 

estrutural leva menos massa de 

assentamento, pois a medida do 

bloco é maior. As tubulações 

elétricas e hidráulicas, em 

alvenaria convencional são 

instaladas após a alvenaria ser 

executada, o que leva à 

necessidade de se cortar as 

paredes para embutir a tubulação, 

o que pode gerar desperdício de 

materiais, mão de obra e maior 

quantidade de entulho. Porém, em 

bloco estrutural as tubulações 

elétricas e hidráulicas são 

instaladas de forma embutida 

dentro dos blocos enquanto 

se levanta a alvenaria, o que gera 

economia e evita o desperdício 

de mão de obra e materiais. 

Outro fato a se levar em conta 

para uma menor geração de 

resíduos na obra de bloco 

estrutural, é que para esta obra, em 

especial, contou a contratação de 

um estagiário de engenharia civil 

do 5º ano, e este esteve presente na 

obra a partir da etapa de fundação 

até a etapa de alvenaria. Competia a ele auxiliar 

Alvenaria Estrutural 

Mês/Ano Volume RCC (m3/mês) Peso RCC (ton./mês) 

jan/17 5,0 6,4 

fev/17 10,0 12,8 

mar/17 5,0 6,4 

abr/17 15,0 19,2 

mai/17 5,0 6,4 

jun/17 5,0 6,4 

jul/17 10,0 12,8 

ago/17 15,0 19,2 

set/17 10,0 12,8 

out/17 15,0 19,2 

nov./17 5,0 6,4 

dez/17 5,0 6,4 

jan/18 5,0 6,4 

fev/18 5,0 6,4 

mar/18 25,0 32 

abr/18 15,0 12,8 

mai/18 25,0 32 

jun/18 10,0 12,8 

Total 190,0 217,6 
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os oficiais na leitura de projetos, momento de 

soltar os serviços, na execução, e depois na 

conferência dos mesmos, evitando assim erro de 

leitura de projeto, erro de execução e pôr fim a 

conferência dos serviços executados, o que 

evitava retrabalhos. 

Já para verificação do índice de geração de 

resíduos ton./m², foi utilizado os seguintes 

cálculos: 
 

Para Alvenaria Convencional 

IgRCCA= RRCCA / AA 

IgRCCA = 332,8 ton. /3.199,69 m² 

IgRCCA = 0,1040 ton./m² 
 

Para Bloco Estrutural 

IgRCCA= RRCCA / AA 

IgRCCA = 217,6 ton. /3.918,92 m² 

IgRCCA = 0,0621 ton./m² 
 

Observa-se, desta maneira, os dois canteiros 

de obras estudado, tanto alvenaria convencional 

quanto estrutural encontram-se com a geração de 

resíduos dentro dos limites considerados por 

Ângulo et al. (2011) 0,050 a 0,150 ton./m2. 

 

5. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa buscou identificar, por 

meio de duas amostras, qual o tipo de sistema 

construtivo, alvenaria convencional e bloco 

estrutural, resulta em uma menor geração de 

resíduos Classe A, para etapas de infraestrutura, 

supraesturura, alvenaria e revestimento 

(emboço) interno e externo. 

Por meio de visitas, coleta de dados e 

entrevista, verificou-se, que ambas as obras são 

certificadas no Nível A do PBQP-h, e possuem 

uma estrutura voltada à qualidade. É mantido o 

gerenciamento dos resíduos sólidos no canteiro 

de obras, pelo qual o procedimento está descrito 

no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

da Construção Civil (PGRSCC) da obra.   

Referente à comparação quantitativa, objeto 

deste estudo, verificou-se que para as etapas 

pesquisadas no sistema construtivo em alvenaria 

convencional resultou em uma maior quantidade 

de geração de resíduos, em volume de RCC a 

geração foi de 70 mᵌ, ou, 89,6 toneladas a mais 

que o sistema de bloco estrutural.   

Em relação ao Índice de geração de resíduos, 

chegou-se ao resultado que para estas etapas 

construtivas em alvenaria convencional o índice 

é de 0,1040 ton./m². Para bloco estrutural, o 

índice é de 0,0621 ton./m². Estando, desta forma, 

dentro do limite considerado por Ângulo et al.¹⁵, 

em seu estudo, sendo 0,050 a 0,150 ton./m2. 

Ainda que de limite mínimo da pesquisa obteve-

se um valor maior ao mínimo considerado por 

este autor, nenhuma das duas ultrapassaram o 

limite máximo de 0,150 ton./m² de geração de 

resíduos. 

Portanto, para estas duas amostras estudadas, 

tem-se que o sistema construtivo em bloco 

estrutural acaba por gerar uma quantidade bem 

menor de resíduos da construção civil. Trazendo, 

por meio dela um diagnóstico aos gestores, e aos 

geradores, o quantitativo de geração de resíduos 

para ambos sistemas construtivos, possibilitando 

o comparativo e análise a ser considerada em 

novas construções que buscam uma edificação 

que ocasionam menor impacto ambiental.  

A pesquisa realizada não esgota o assunto, 

visto que foram analisadas somente duas 

amostras, mas que pretendia, em um primeiro 

estudo analisar a geração de resíduos em distintos 

sistemas construtivos, procurando incentivar o 

desenvolvimento de outros estudos que venham 

a contribuir na constituição de dados de mais 

obras, similares ao estudo, para a comprovação 

da pesquisa realizada. 
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