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RESUMO: O presente trabalho se propõe a entender a percepção dos profissionais da construção civil de uma amostra 

das obras existentes em Conceição do Araguaia no segundo semestre do ano de 2017, com relação à questões sobre 

Resíduos da Construção e Demolição (RCD). Para isso foi utilizado como base a resolução nº 307 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que define diretrizes, normas, critérios e procedimentos para os RCD. Os 

resultados indicaram que a maioria dos trabalhadores da construção civil, que participaram desta pesquisa, não possuem 

nenhum tipo de capacitação com relação ao tema. Com relação às possíveis ações de reciclagem para os RCD 

apresentados nesta pesquisa, os resultados encontrados indicam que as mesmas não existem, não sendo possível 

identificar a causa, estudos mais aprofundados devem ser efetuados para que o tema possa ser melhor esclarecido. O 

descarte dos RCD de acordo com os resultados deste trabalho são feitos de forma inadequada, pois de acordo com os 

participantes são destinados ao lixão da cidade, o que pode ser um indicador da necessidade de se realizar uma ação dos 

Órgãos Públicos em conjunto com a sociedade e principalmente com o setor da construção civil, na busca de melhorar a 

qualidade de vida nas áreas urbanas, visando sempre um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os resultados 

desta pesquisa encontram-se disponíveis no endereço www.viconsaga.com.br/rcdcda de forma eletrônica e como mapa 

em anexo a este artigo, e podem subsidiar ações tanto de fiscalização quanto de caráter educacional que também 

precisam ser implementadas e colocadas em prática de forma contínua, para que possamos assim alcançar a 

sensibilização da população com temas ligados à degradação do meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do grande crescimento dos centros urbanos houve uma expansão considerável no 

número de construções civis, sendo que estas construções possuem os mais diversificados fins como 

residências, comércio, órgãos públicos e também espaços de lazer como praças e jardins. Este 

crescimento mostra que cada vez mais cresce a demanda por diversos tipos de recursos, tendo em 

vista a conclusão destas obras. Na maioria destas obras não é possível identificar a correta 

destinação de seus resíduos, e por isso é comum em nosso cotidiano, observar entulhos ou sobras da 

construção civil, geralmente dispostos em locais inadequados, que comumente não tem o destino 

mais correto, neste caso não é possível identificar o que leva os responsáveis a não adotarem os 

procedimentos corretos para este fim. 

Estes resíduos poderiam ser utilizados das mais diversas formas, até mesmo como matéria 

prima da própria construção civil como por exemplo na formação de aterros, ou até mesmo quando 

sob a orientação de um profissional da área, como material utilizado para reciclagem, para uso na 

própria construção civil. Acontece que na maioria das vezes estes resíduos são descartados e 

dispostos em locais inadequados, causando danos ao meio ambiente, e ainda causando grandes 

impactos ambientais como o assoreamento de córregos, rios e mananciais importantes para o 

abastecimento de água potável para as cidades. Vale ressaltar que estes resíduos também podem 

atrair roedores que são vetores de doenças prejudiciais ao ser humano, bem como animais 

peçonhentos, que também podem causar acidentes graves com os habitantes urbanos. 

Considerando esta problemática foi proposta a realização de um mapeamento de uma 

amostra das construções civis existentes no município de Conceição do Araguaia, para a confecção 

de um banco de dados geográficos, e também para que a partir destas informações seja possível 

conhecer a disposição final dos resíduos destas obras, bem como conhecer a percepção dos 

profissionais da área com relação a este tema. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 prevê que “todos têm direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida [...]” (BRASIL, 1988). De acordo com a Constituição Federal qualquer pessoa tem o direito a 

um meio ambiente equilibrado, assim como, todos possuem o dever de manter este espaço com um 

nível de qualidade acatado para a população, no entanto uma quantidade expressiva de ações 

antrópicas contribuem para a degradação ambiental. Nos tópicos seguintes serão detalhados alguns 

aspectos importantes, que abordam a gestão ambiental e o gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (RCD). 

2.1 Gestão Ambiental 

Diversos estudos em relação ao meio ambiente são realizados diariamente e praticamente 

todos têm a conclusão de que o ser humano é o principal responsável pela interferência maléfica no 

equilíbrio ecológico, tornando a percepção dessa mudança amplamente visível. 

Em 1992, se consolida em uma conferência de meio ambiente e desenvolvimento chamada de 

ECO 92 o termo que seria a resolução de tal problema, este termo recebeu o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Tal termo já teria sido citado pela primeira vez em 1987 no 

Relatório Brundtland, criado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas 

apenas na ECO 92 se consolidou a expressão que anteriormente era chamada de 

ecodesenvolvimento. 



 
 
 
 
 

 

O desenvolvimento sustentável era entendido como o dever de desenvolver-se no presente 

sem que esse causasse algum dano às gerações futuras de atenderem suas necessidades. Uma forma 

de continuarem suas atividades, porém preservando o meio ambiente. Alguns outros autores, assim 

como SILVA (2006), conceituam desenvolvimento sustentável como sendo o 

 
(...) resultado da interação social em um determinado espaço, com bases culturais 

"cultivadas" no decorrer do tempo, com finalidades econômicas e obedecendo às 

instituições reconhecidas naquela sociedade e considerando a manutenção do estoque 

ambiental existente (SILVA. C., 2006, p.17). 

 

Ignacy Sachs (1996), por sua vez, o define como o resultado da combinação de três conceitos: 

justiça social como critério de solidariedade com a geração presente, proteção ambiental como 

critério de solidariedade com a geração futura e a eficiência econômica. 

Os autores não se distanciam muito da definição mais aceita do termo desenvolvimento 

sustentável desenvolvida em 1987 no relatório Brundtland pela então ex primeira-ministra da 

Noruega, Groharlem Brundtland, onde é dito que:  

 
Devemos usufruir dos recursos com o cuidado de não comprometer o ambiente de forma 

degradadora, preservando o espaço para que nossa próxima geração possa também usufruir 

de um meio ambiente limpo e sadio. (BRUNDTLAND, 1987, p.142)  

 

Sob esta luz, o meio ambiente é algo a ser eficientemente mantido saudável para que o 

cidadão brasileiro e todo estrangeiro residente no país desfrutem de condições dignas de vida, 

correspondendo em termos jurídicos a um interesse coletivo, ou, como vários autores classificam, a 

um interesse público. (GRAÇA, 2007, p. 30). Preservar está além da ideia de cuidar do meio 

ambiente para pessoas que vão ter sensibilização ambiental somente daqui a 20 (vinte) anos, mas 

está ligado a cuidar de si próprio enquanto ser humano. 

Somos a única espécie que destrói o próprio lugar que habita, onde centenas de resíduos 

gerados por nós estão sendo despejados em lugares a céu aberto, rios recebem os efluentes gerados 

por nossas indústrias e o ar vem se tornando impossível de ser inspirado. Tal processo de 

degradação compromete a qualidade de vida, especialmente nos países mais desenvolvidos, uma 

vez que as políticas públicas geralmente não tratam os problemas ambientais de forma prioritária e 

emergencial. (OLIVEIRA, 2010, p. 84) 

Existem muitos programas e campanhas de sensibilização, educação ambiental e promoção da 

cidadania, principalmente nas sociedades em vias de desenvolvimento onde o ritmo de crescimento 

é feito gradualmente e seguindo à base dos recursos disponíveis, mais existe uma grande 

dificuldade de implementação dos mesmos, notavelmente por falta de acompanhamento e 

monitoramento. (LOPES, 2012, p. 32) 

Portanto, a preservação do meio ambiente não é apenas um ato a ser feito como cidadão, mas 

é uma questão de sobrevivência, onde atitudes como separar o lixo e destiná-lo ao seu lugar devido, 

criar e consumir produtos que possuem produções limpas, usufruir de recursos da forma mais 

sustentável possível, nos ajudam a tornar o nosso planeta cada vez mais preservado. 

 

 

2.1 Gerenciamento de RCD 



 
 
 
 
 

 

Apesar dos esforços para esta quantidade diminua ainda é estimada em 68,5 milhões de 

toneladas por ano, a quantidade de resíduos sólidos gerados por atividades do setor da construção 

civil. Estima-se que o setor é responsável por consumir cerca de 20% a 50% do total de recursos 

naturais utilizados pela sociedade, portanto a prática da reciclagem dos resíduos oriundos da 

construção civil é muito importante para a sustentabilidade da nossa sociedade, porque ela está 

diretamente relacionada com atenuação do impacto ambiental gerado pelo setor e redução de custos 

de gerenciamento do resíduo (FREITAS, 2009). Estes resíduos quando não aproveitados e quando 

dispostos de forma irregular Figura 1, podem comprometer espaços destinados ao tráfego de 

veículos e de pessoas. 

 

Figura 1 – Resíduos de construção e demolição dispostos de forma irregular em via pública 

     
FONTE: www.omunicipio.com.br 

 

Com isto, pode-se ressaltar que somente um setor, como no caso da construção civil, é 

responsável por gerar toneladas de resíduos sólidos e que este mesmo setor consome algo em torno 

de metade do total de recursos naturais utilizados pela sociedade e isso acaba causando muito 

impacto para o meio ambiente, de acordo com John (2002), quando este aponta que estes dados a 

respeito dos RCD provavelmente tornam a indústria da construção civil à atividade humana com 

maior impacto sobre o meio ambiente, portanto concordamos quando os autores apontam a prática 

da reciclagem com solução para este problema. 

Concordando com a publicação Guia de Sustentabilidade na Construção do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil-MG (2008, p. 32) quando esta aborda que, “sob a perspectiva da 

sustentabilidade, materiais e resíduos devem ser tratados conjuntamente, uma vez que a correta 

seleção e utilização de materiais reduzem a geração de resíduos e os impactos por ela ocasionados”. 

Pinto (1992), também aponta que a enorme quantidade de resíduos produzida pela 

indústria da construção civil tem sido notícia frequente porque vem há tempos causando sérios 

problemas urbanos, sociais e econômicos. O gerenciamento desses resíduos torna-se mais 

complicado quanto maior for à quantidade produzida.  

Ainda sob a ótica de Pinto (2000), os principais impactos sanitários e ambientais 

relacionados aos RCD, são aqueles associados às deposições irregulares, sendo uma conjunção de 

efeitos deteriorantes do ambiente local, comprometendo a paisagem, o tráfego de pedestres e de 

veículos, a drenagem urbana, atraindo resíduos não inertes além da multiplicação de vetores de 

doenças e outros efeitos. 
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2.2 Software Vicon Saga1  

A coleta de dados cada vez mais numerosos e diversificados traz à tona o problema de se 

apresentarem esses registros de ocorrência sob várias formas numéricas, textuais, figurativas 

(mapas rudimentares e fotos, inclusive) e serem aportadas ao sistema por diferentes mídias. Torna-

se necessário criar os meios de organizá-los, tratá-los e apresentá-los em seus contextos taxonômico 

e territorial, para se obter um conhecimento coordenado da realidade, ou seja, transformar os dados 

em informação geoincluída. 

Concebido há mais de uma década o Vicon – Vigilância e Controle, uma iniciativa 100% 

nacional e livre de custos, vem sendo desenvolvido e aprimorado constantemente pelo Laboratório 

de Geoprocessamento da UFRJ – LAGEOP/UFRJ em parceria com o Laboratório de 

Geoprocessamento Aplicado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

No ano 2000 o sistema é criado, em sua primeira versão standalone, com a finalidade de 

retratar quaisquer eventos e entidades de um ambiente em uma base de dados georreferenciada. 

Diferenciava-se das demais aplicações existentes por sua flexibilidade na elaboração de 

formulários, o que também o tornava customizável a qualquer grupo de trabalho. O sistema também 

contemplava suporte a inserção de conteúdo multimídia, como fotos e vídeos, e quaisquer arquivos 

digitais relacionados ao fenômeno retratado. 

O sistema logo despertou o interesse das mais diferenciadas necessidades de aplicação. Desde a 

espacialização de recursos hídricos pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro à análise 

espacial dos casos de dengue, além do apoio na gestão de informações em ambientes de desastres, 

tendo, neste último caso, apoiado em dezenas de missões de apoio a desastres ocorridos no país e 

também de âmbito internacional (detalhados a seguir). 

 

 

3 METODOLOGIA UTILIZADA 

3.1. Sujeitos participantes 

Participaram deste trabalho, os profissionais da construção civil encontrados no momento da 

aplicação dos questionários conforme apresentado na Tabela 1. Pode se observar que a maioria dos 

profissionais são pedreiros o que corresponde a 70% dos entrevistados. 

 

Tabela 1 – Quantificação dos grupos de sujeitos participantes 

Grupos Participantes Frequência % 

Encarregado 4 20% 

Mestre de Obras 2 10% 

Pedreiros 14 70% 

TOTAL 20 100,0% 

FONTE: Os Autores 

 

 
1 Histórico do Vicon Saga. Disponível em:<www. https://www.viconsaga.com.br/site/home >. Acesso em 23 fev. 

2018, 14:55:00. 

 

http://www.ibama.gov.br/.../acesso.../plano_estrategico_ibama-2012_2015.pdf


 
 
 
 
 

 

O grau de escolaridade também foi levado em consideração para a análise dos resultados, 

conforme informações apresentadas no Gráfico 1, os resultados indicaram que 55% dos 

participantes tem o ensino básico e fundamental e 30% tem o ensino médio, não foram encontrados 

nenhum participante que se declarou analfabeto, o que pode ser um indicativo de que ações de 

educação ambiental poderiam ser implementadas entre estes profissionais. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos participantes (Por nível de escolaridade) 

 
FONTE: Os Autores 

 

3.2 Instrumentos para a coleta de dados 

Foi elaborado um questionário com questões fechadas relacionadas ao tema com a finalidade 

de obter as informações necessária para a análise dos resultados. Após a criação do questionário foi 

realizado um pré-teste  para avaliar a sua eficiência, tanto na percepção dos entrevistados quanto na 

tabulação dos dados. O questionário foi planejado para que as respostas fossem dadas com base na 

escala de Likert, que permite que as respostas possam esclarecer um pouco mais a percepção dos 

sujeitos. 

Foi utilizado ainda um aparelho de GPS, para que seja possível registrar os pontos 

cartográficos para a criação de um mapa da localização das construções, um aparelho celular do tipo 

smartphone para registro e documentário fotográfico, e na fase de criação do mapa foi utilizado um 

computador com o aplicativo Viconsaga para o registro final das informações. 

 

3.3 Procedimentos para tratamento das informações 

Após a aplicação dos questionários, os dados foram inseridos em um software tipo planilha 

eletrônica, para a realização da tabulação, cujo objetivo principal era obter as informações 

estatísticas tais como média, moda e mediana, e  assim se tornasse possível avaliar a percepção dos 

sujeitos participantes. 

Todas as informações dos questionários foram inseridas no aplicativo Vicon Saga, bem como 

os registros fotográficos e as coordenadas geográficas, para a criação do mapa final, que também foi 

objetivo desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise dos resultados foi feita tomando como base as informações obtidas com os 

questionários aplicados aos profissionais da construção, onde foram abordados temas relativos aos 



 
 
 
 
 

 

Resíduos Sólidos da Construção Civil conforme apresenta a Tabela 2. Os resultados mostraram que 

estes profissionais não tem o conhecimento necessário sobre a regulamentação do RSC e somente 

apontam o lixão do município como o destino final dado pelos responsáveis pelas obras. A seguir 

iremos apresentar um breve resumo das respostas de cada questão. 

 

Tabela 2 - Média aritmética, desvio padrão e mediana das questões 

Questões 
Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 
Mediana 

1 1,15 0,49 1 

2 1,40 0,99 1 

3 3,40 1,60 4 

4 2,45 1,76 1 

5 3,70 1,69 5 

6 4,15 1,63 5 

FONTE: Os Autores 

4.1 Análise do resultado da Questão 12 

A mediana desta questão foi 1, o que indica claramente que praticamente todos os sujeitos 

pesquisados não tem conhecimento da resolução nº 307 do CONAMA, este fator pode também estar 

associado ao nível de escolaridade e até mesmo na falta de informação que poderia ser repassada 

pelo responsável pela obra.  

4.2 Análise do resultado da Questão 23 

A mediana desta questão foi 1, o que indica claramente que praticamente que em nenhuma 

obra visitada existe um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Esta situação se 

mostrou rotineira em todas as obras visitas, como o foco da pesquisa foi somente saber se existia ou 

não o PGRS, não foram abordados o motivo que levou a falta da implantação deste programa. 

4.3 Análise do resultado da Questão 34 

A mediana desta questão foi 4, o que indica que a grande maioria dos sujeitos possuem 

conhecimento do destino final dos RCD, informando que era o lixão da cidade. Este resultado é um 

indicativo de que a maioria dos profissionais da construção civil pesquisados, indicaram que os 

responsáveis pela obra tratam o RCD como lixo, não dispensando aos mesmos o devido tratamento.  

4.4 Análise do resultado da Questão 45 

A mediana desta questão foi 1, o que indica que em todas as obras visitadas não existe 

implantado nenhum sistema de coleta seletiva de resíduos. Ao associarmos a resposta desta questão 

com a resposta da questão 3, ratifica a falta de esclarecimento sobre a gestão correta do RCD. 

 
2 Redação da Questão 1 “Tenho conhecimento da resolução nº 307 do CONAMA.” 
3 Redação da Questão 2 “Nesta obra existe implantado um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.” 
4 Redação da Questão 3 “Tenho conhecimento do destino final dos resíduos de construção e demolição gerados por esta 

obra. Em caso afirmativo especifique. 
5 Redação da Questão 4 “Nesta obra há sistema de coleta seletiva de resíduos”. 



 
 
 
 
 

 

4.5 Análise do resultado da Questão 56 

A mediana desta questão foi de 5, o que indica que os profissionais conhecem os impactos 

causados pelo RCD, porém não executam nenhum processo que possam contornar o problema, não 

foi possível identificar se é por falta de informação ou interesse dos proprietários ou responsáveis 

pela obra. 

4.6 Análise do resultado da Questão 67 

A mediana desta questão foi de 5, o que indica que os profissionais conhecem os benefícios 

que que a reciclagem pode proporcionar, porém não implementam nenhum processo com este 

objetivo, assim como na questão 5 não foi possível identificar se é por falta de informação ou 

interesse dos proprietários ou responsáveis pela obra. 

4.7 Mapa criado com o aplicativo Vicon Saga 

Com a utilização do aplicativo Vicon Saga, foi possível fazer um mapeamento das obras 

visitadas e também de inserir em suas respectivas coordenadas geográficas os dados obtidos com a 

aplicação dos questionários Figura 2. A partir das informações do mapa será possível acompanhar o 

andamento de cada uma destas obras, implementando mais informações nos questionários, bem 

como alimentar o sistema com o estado atual da obra. Estas informações poderão ser 

disponibilizadas para os gestores públicos. 

Figura 2 – Execução do aplicativo Vicon Saga com a marcação das obras visitadas 

 
FONTE: Os Autores 

 
6 Redação da Questão 5 “Tenho conhecimento dos impactos causados pelos RCD nesta obra.” 
7 Redação da Questão 6 “Tenho conhecimento dos benefícios que a reciclagem pode proporcionar.” 



 
 
 
 
 

 

5 CONCLUSÕES 

A pesquisa sinalizou que pode ser possível sensibilizar os profissionais da construção civil no 

sentido de que os mesmos implantem processos em suas obras e assim possam contribuir com a 

sustentabilidade na construção civil, porém é preciso que outros profissionais ligados área como os 

Engenheiros Civis, Ambientais, ou Gestores ambientais façam esse trabalho. 

Como se constatou que os resíduos gerados tem o seu descarte inadequado é necessário que 

haja uma ação conjunta da sociedade com o Poder Público e o setor industrial da construção civil, 

na busca de melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas visando sempre um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o que poderia impulsionar as empresas geradoras de resíduos a 

tomarem uma nova postura com relações aos seus resíduos. 

Em alguns setores da construção poderiam ser propostas ações que busquem criar alternativas 

sustentáveis para solucionar alguns problemas como programa de reciclagem de resíduos de 

demolição, o que implicaria em um planejamento prévio das ações, como a sensibilização dos 

profissionais, bem como a prévia separação dos resíduos dos canteiros de obras, o que normalmente 

não acontece. 

Esses processos deveriam envolver as ações de educação ambiental e também de fiscalização 

ambiental, permitindo que todos os envolvidos possuam conhecimento sobre a importância e 

abrangência de suas ações na busca da sustentabilidade como um todo, além de descrever os 

principais problemas ambientais relacionados a disposição final dos resíduos da construção e 

demolição. 

É importante ressaltar que o município não apresenta nenhuma estrutura para a destinação dos 

resíduos gerados nas obras, o que não invalida as ações para a segregação e descarte adequado de 

parte dos resíduos gerados. Acreditamos que com a mobilização das empresas, setor publico e de 

fornecedores da cadeia produtiva, novas soluções poderão surgir. 

Deve haver um equilíbrio para que as ações que possam vir a atender de forma mais eficiente 

os trabalhadores da construção civil, e possam também ser aceitáveis e compatíveis ao meio 

ambiente, para que haja assim um fortalecimento dos arranjos produtivos locais, propiciando à 

comunidade melhorias na sua qualidade de vida. 
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ANEXO 1 – Mapa gerado com o Vicon Saga, com as obras visitadas disponível em www.viconsaga.com.br/rcdcda. 

 


