Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Tatiana Regina da Silva Simão

Recomendações para a gestão de resíduos de chapas de gesso
para Drywall

São Paulo
2012

Tatiana Regina da Silva Simão

Recomendações para a gestão de resíduos de chapas de gesso para Drywall

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.
Data da aprovação ____/_____/_______

________________________________________
Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:

Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof.ª Dr.ª Gladis Camarini (Membro)
UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas
Prof. Dr. Sérgio Cirelli Ângulo (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Tatiana Regina da Silva Simão

Recomendações para a gestão de resíduos de chapas de gesso para
Drywall

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.
Área de Concentração: Planejamento e Gestão de
Projetos
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho

São Paulo
Maio/2012

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
S588r

Simão, Tatiana Regina da Silva
Recomendações para a gestão de resíduos de chapas de gesso para Drywall. /
Tatiana Regina da Silva Simão. São Paulo, 2012.
178p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Planejamento, Gestão e Projeto.
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho

1. Resíduo de gesso 2. Chapas de gesso para Drywall 3. Construção civil 4.
Reciclagem de materiais 5. Resíduo de construção 6. Impacto ambiental 7. Tese
I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de
Ensino Tecnológico II. Título
12-55

CDU

69.059.6 (043)

DEDICATÓRIA

Ao meu marido Sílvio e meus filhos Kauê e Kaique, pela paciência,
compreensão,

companheirismo,

amor,

constante

alegria

que

me

dão

e,

principalmente, pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho.
À minha avó, Eunice, meu avô Mehrez e meu pai José Andirás (in
memoriam), por serem as referências para a minha vida.

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho não seria possível sem a colaboração de várias
pessoas.
Talvez tenha dificuldades de expressar da devida forma e na profundidade
toda a gratidão que tenho a todos que de alguma forma auxiliaram no
desenvolvimento desta dissertação. Peço desculpas caso esqueça de citar alguém,
mas saibam que sou grata assim mesmo.
Primeiramente, agradeço a Deus por sempre ser a luz nos momentos mais
difíceis da minha vida.
Ao meu orientador Dr. Cláudio V. Mitidieri Filho, pelas orientações e confiança
no desenvolvimento do meu trabalho.
A todos os meus professores, desde o primeiro ano do ensino fundamental,
que me ensinaram a ler e a escrever as primeiras palavras, passando por meus
professores do Carlos de Campos, Fatec, Mackenzie, Belas Artes, que, cada um a
seu modo e em sua especialidade, plantaram sua sementinha de conhecimento, até
os excelentes professores do mestrado do IPT que deram visões diferenciadas de
conhecimentos adquiridos anteriormente.
Às instituições de ensino onde trabalho, Instituto Federal São Paulo (IFSP) e
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, pelo incentivo à melhoria profissional
e auxílio financeiro.
Aos meus colegas e amigos de trabalho, por diversas vezes escutarem
minhas aflições e angústias nos momentos difíceis do desenvolvimento do trabalho.
Ao meu irmão Nilton Roberto de Silva Simão e cunhada Melissa Okuma
Simão por ficarem com meus filhos em período de férias, permitindo que
desenvolvesse meu trabalho.
A minha cunhada Silvana Romera Martim, por ficar com meus filhos nos dias
da qualificação e defesa deste trabalho.
A minha irmã Thelma Renata Parada Simão por sempre incentivar e se
preocupar com o desenvolvimento do trabalho.
A minha amiga e comadre Maura e Soraya Queiroz pela ajuda na revisão do
texto.
A Rosângela, Fábio e Marcelo Pedrosa pelas várias informações e conversas
sobre os resíduos de chapas de gesso para Drywall.

A todos da Associação Drywall, pelas várias conversas, ensinamentos e
explicações sobre o sistema, os resíduos e a gestão dos mesmos.
A todos os profissionais e empresas que colaboraram respondendo as
entrevistas propostas e compartilhando os conhecimentos sobre os assuntos
inerentes ao desenvolvimento do trabalho.

RESUMO

Na construção civil são empregados diversos produtos, geralmente
denominados materiais de construção, que apresentam índices de perdas distintos.
Parte destes produtos, como é o caso das chapas de gesso para Drywall, não
incorporam as perdas à construção, resultando em resíduos, que devem ter sua
destinação adequada. Considerando os resíduos de construção e demolição, o setor
da construção civil é responsável pela geração de aproximadamente 60% do total do
resíduo sólido urbano gerado em algumas cidades. O sistema construtivo em chapa
de gesso para Drywall é uma tecnologia que está em ascensão no Brasil e, assim
como os demais resíduos de construção civil, deve ser devidamente gerenciado e
descartado para não trazer consequências ao meio ambiente. No caso específico
das chapas de gesso para Drywall, o descarte inadequado, caso o resíduo entre em
contato com a água, pode produzir o gás sulfídrico, que é tóxico e inflamável. Outro
problema causado pelo descarte inadequado dos resíduos de chapas de gesso para
Drywall é a possibilidade de contaminar os resíduos classe A (materiais inertes),
inviabilizando desta forma a reciclagem dos resíduos inertes, que são gerados em
volumes bem maiores que os demais resíduos de construção civil. Em maio de
2011, foi assinada a Resolução Conama 431/2011 que alterou a Resolução Conama
307/2002, que classifica e orienta sobre a destinação dos resíduos de construção
civil. A alteração feita foi justamente na classificação dos resíduos de gesso,
mudando-os de resíduo classe C para classe B, ou seja, considerado material
reciclável. Para tanto, é necessária a realização de uma adequada gestão destes
resíduos, evitando, assim, a contaminação dos resíduos de Drywall inviabilizando a
sua reciclagem. Diante da problemática apresentada sobre a necessidade da devida
gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall, o presente trabalho realizou
pesquisas bibliográficas e um trabalho de campo composto por aplicação de
entrevistas em diversos segmentos que de alguma forma estejam interligados com a
geração e a gestão destes resíduos. A aplicação destas entrevistas possibilitou
conhecer quais segmentos realizam a gestão destes resíduos e os segmentos que
não detém informações sobre a necessidade de separar estes resíduos, além de
entender como está sendo realizada. Com os resultados e com a pesquisa
bibliográfica, foi possível finalizar o trabalho apresentando recomendações para a
gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall, objetivo proposto para esta
dissertação.
Palavras-chave: resíduos de construção civil; gestão de resíduos; chapas em gesso
para Drywall; reciclagem de resíduos.

ABSTRACT
Recommendations for the management of waste from gypsum plates for Drywall
In civil construction are employed various construction products generally
known as building materials, which have different loss rates. Some of these products,
as is the case of gypsum drywall sheets do not incorporate the losses to the
construction, resulting in waste, which must have its proper destination. Considering
the construction and demolition waste, the construction industry is responsible for
generating approximately 60% of the total urban solid residue generated in some
cities. The constructive system of sheet drywall plaster is a technology that is in
ascension in Brazil, and as other building waste must be properly managed and
disposed not to bring consequences to the environment. In the specific case for
gypsum drywall sheets, the inappropriate disposal, enabling the residue contact with
water, can produce hydrogen sulfide which is toxic and flammable. Another problem
caused by improper disposal of waste sheets of gypsum drywall is the possibility of
contaminating the Class A waste (inert material), thus making the recycling of inert
waste, generated in volumes that are much larger than the other building waste, not
viable. In May 2011, was signed the CONAMA Resolution 431/2011, which amended
the CONAMA Resolution 307/2002, which classifies and guides on the disposal of
waste from construction. The change that occurred was precisely the sort of waste
gypsum, which changed residue class C to class B, that is, considered recyclable
material. Therefore, it is necessary to carry out a proper management of this waste
thus avoiding contamination of Drywall waste, making its recycling not viable.
Regarding the problem presented on the need for proper management of waste
sheets of plaster to drywall, this study conducted literature researches and a
fieldwork consisting on interviews in various segments that are somehow connected
with the generation and management of this waste. The application of these
interviews made it possible to know which segments perform the management of
these wastes and the segments that do not hold information about the need of
separating these wastes, and understand how it is being performed. With the results
and the literature it was possible to complete the work with recommendations for the
management of gypsum for drywall sheets waste, proposed objective for this
dissertation.
Keywords: construction waste, waste management, in plaster for drywall sheets,
waste recycling.
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1 INTRODUÇÃO

A construção civil brasileira passa por um momento de grande crescimento.
Diversos fatores foram responsáveis por isso, como o PAC e PAC2 1 que planejam
um grande desenvolvimento da infraestrutura para sustentar o crescimento
econômico do país e as melhorias nas habitações, como o projeto Minha Casa
Minha Vida, a descoberta do Pré-sal, os grandes eventos esportivos de 2014 – Copa
do Mundo e 2016 – Olimpíadas.
Outros fatores também foram muito importantes para a expansão da
construção civil, como o crescimento de financiamentos imobiliários, o crescimento
de empregos formais e o aumento da renda média da população, além do
crescimento econômico do país que foi pouco abalado, mesmo no período de crise
econômica mundial.
Segundo o banco de dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
Civil de 2010, o PIB setorial da construção civil apresentou um crescimento superior
a 11%, sendo, portanto, o melhor resultado dos últimos 24 anos. Segundo o
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)2, no período de janeiro a novembro
de 2010, houve um acréscimo de 2,5% na comercialização de unidades
habitacionais em relação ao mesmo período de 2009, resultando em um total de
30.909 unidades no período, contra 30.169 unidades comercializadas no mesmo
período de 2009.
Todos estes fatores levam a indústria da construção civil a consumir cerca de
20% a 50% dos recursos naturais, sendo a maior parte recursos não renováveis,
SJÖSTRÖM (1996 apud JOHN, 2003).
A maioria das obras de cunho residencial, comercial ou industrial utiliza
diversos materiais básicos como agregados, cimento, cal, gesso, cerâmica, além de
outros materiais para acabamento, como rochas ornamentais, metais, plásticos,
madeiras e carpetes.

1

São os Programas de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, sendo o PAC
lançado em 2007, e o PAC 2, em 2010.
2
SECOVI
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Esta diversidade de materiais presentes em uma obra pode prejudicar muito a
possibilidade de reciclagem dos materiais, se a gestão dos resíduos não existir ou
for realizada de forma inadequada, permitindo a contaminação dos resíduos.
A ausência ou ineficiência da gestão de resíduos em uma obra acarreta
consequências de grande magnitude nos aspectos de saúde pública e de ordem
econômica para as cidades. Problemas de ordem econômica, pois oneram as
administrações públicas com a necessidade de limpeza permanente das áreas onde
os resíduos são descartados e problemas de saúde pública, pois descartes
irregulares atraem a presença de roedores, aranhas, escorpiões e insetos
causadores de epidemias como a dengue e outras tantas doenças, que além de
causarem graves problemas de ordem social, novamente, oneram a administração
pública com a necessidade dos tratamentos médicos.
O acúmulo de RCD em local inadequado atrai resíduos não inertes,
oferecendo, simultaneamente, água, alimento e abrigo. Torna-se
nicho ecológico de muitas espécies de vetores de patogênicos, como
ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, fungos e vírus.
(SCHNEIDER, 2003, p. 47).

Estes vetores podem causar doenças conforme apresentado no Quadro 1.

Vetores

Doenças

Mosca

Febre tifoide, salmonelose, disenterias.

Mosquito

Malária, febre amarela, dengue.

Barata

Febre tifoide, cólera, amebíase, giardíase.

Rato

Tifo murino, leptospirose, diarreia, disenterias, triquinose.

Quadro 1 - Vetores relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares
e doenças transmitidas
Fonte: adaptado de Rocha (1997 apud SCHNEIDER, 2003)

As construtoras estão investindo em novas tecnologias, como o sistema
construtivo em chapas de gesso para Drywall. O consumo nacional cresceu 35,7%
no primeiro semestre do ano de 2010 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
FABRICANTES DE CHAPAS apud EPONINE, 2010). De acordo com dados da
Associação Drywall (2011), houve um acréscimo no consumo de chapas de 3,8
milhões de m² ao ano de 2009 para o ano de 2010.
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009), os sistemas
construtivos com chapas de gesso para Drywall destinam-se à execução de
paredes, forros e revestimentos internos não sujeitos a intempéries e sem função
estrutural, podendo ser aplicadas tanto em edificações residenciais como não
residenciais.
O Drywall trata-se de uma tecnologia de construção a seco que, em função do
tamanho das chapas e do sistema construtivo, acelera o processo construtivo e
reduz o volume de água utilizado na obra e também o volume de resíduo gerado.
No entanto, mesmo sendo um volume relativamente pequeno no contexto de
uma obra, o descarte inadequado dos resíduos de Drywall podem trazer alguns
problemas, como: a contaminação dos resíduos Classe A, inviabilizando a
reciclagem; a possibilidade de formação de gases tóxicos, quando descartado em
locais como aterros; e até mesmo a contaminação do próprio resíduo de Drywall ,
também inviabilizando a sua reciclagem.
Em 2002, foi publicada a Resolução Conama n.º 307, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
De acordo com essa resolução, o gesso era classificado como material Classe C, ou
seja, resíduos para os quais não haviam tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitissem a sua reciclagem/recuperação. Esta classificação orientava,
apenas, que os mesmos deveriam ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, 2002).
Em 24 de maio de 2011, a Resolução Conama n.º 431 alterou esta
classificação, tornando o gesso material Classe B, com o seguinte texto: “II - Classe
B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;” (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 2011). “
Desta forma, durante o processo de pesquisa bibliográfica do trabalho ocorreu
mudança na classificação do gesso, passando a ser considerado material reciclável.
Considerando o cenário apresentado, este trabalho propõe-se a examinar de
que forma está sendo realizada a gestão de resíduos de chapas de gesso para
Drywall em diversos tipos de obra, buscando, como resultado, apresentar
recomendações para a gestão de resíduos de gesso e entender de que forma a
mudança da resolução influencia no problema de descarte dos resíduos de Drywall.
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1.1 Importância e justificativa do tema

Nem sempre a gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall está
sendo realizada de forma adequada pelos usuários desta tecnologia, pois, ao
observar-se as caçambas de entulhos estacionadas nas ruas, pode-se ver este
material misturado com os demais resíduos de construção civil, como concreto,
materiais cerâmicos, madeiras, papel, plástico, entre outros.
Segundo Botelho et al. (2010), os resíduos de Drywall são lançados sem
qualquer tratamento em aterros sanitários ou em terrenos baldios.
Assim sendo, o estudo detalhado sobre a gestão de resíduos torna-se
primordial para o desenvolvimento das recomendações propostas nesta dissertação.
Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (2002), o gerenciamento de
resíduos é 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.
O problema do Resíduo de Construção Civil (RCC) tem que ser tratado como
uma política pública e, para isso, o Conama em sua resolução n.º 307 apresentou
prazos tanto para os municípios e Distrito Federal quanto para o setor privado para
elaboração de plano e projeto de gestão de resíduos de construção civil
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002). No entanto, na esfera
pública, particularmente no município de São Paulo, os prazos não foram
respeitados, sendo aprovada a lei municipal que dispõe sobre o Plano Integrado de
Resíduos de Construção Civil apenas quatro anos e meio depois do prazo
estipulado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, conforme será explicado na
seção 2.2.1 do presente trabalho.
No âmbito do setor privado, será pesquisado como está sendo apresentado o
projeto de gerenciamento de RCC, e se realmente está sendo implementado.
Um dos aspectos levantados quando o trabalho começou a ser desenvolvido
era

um

questionamento

quanto

à

classificação

dada

para

os

resíduos,

principalmente no que se referia ao gesso, no entanto, com a mudança da
legislação, tornou-se necessário repensar em partes os questionamentos levantados
ao longo do trabalho, sendo preciso, diante disso, estudar o impacto que esta
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alteração pode trazer para os resíduos de construção civil que estão sendo
estudados.
Desta forma, evidencia-se a necessidade de uma análise da legislação
relacionada ao assunto, além de um estudo das práticas que estão sendo
desenvolvidas no mercado com relação à gestão de resíduos, buscando respostas
de como está sendo realizado o gerenciamento dos resíduos de chapas de gesso
para Drywall, uma vez que se trata de uma tecnologia em ascensão nas construções
brasileiras.
Para tanto, torna-se necessário também um estudo teórico sobre a gestão de
resíduos na construção civil, além de uma análise dos fatores que influenciam,
dificultam e que são obstáculos para a implantação de um sistema eficiente de
gestão de resíduos de chapas de gesso para Drywall.
No caso do gesso utilizado para acabamento, revestimento, forro e peças
decorativas, os processos de fabricação, distribuição e execução dos serviços são
muitas vezes realizados em pequenas empresas fato este, que dificulta a obtenção
de informações mais precisas com relação aos resíduos gerados.
A importância do tema se deve a diversos fatores como: o crescimento do uso
do drywall no Brasil; pois os resíduos deste material ainda estão sendo descartados
misturados com outros resíduos de construção conforme discutido anteriormente;
por se tratar de um agente contaminante dos resíduos classe A, caso não sejam
segregados de forma adequada, impossibilitando desta forma a reciclagem dos
resíduos inertes; porque o gesso, em contato com a umidade, condições
anaeróbicas, com baixo Ph e bactérias redutoras de sulfatos, pode produzir o gás
sulfídrico - H2S, que é tóxico e inflamável; em função de já haver possibilidades
técnicas e economicamente viáveis para a reciclagem deste material, conforme
exposto na Resolução Conama 431, quando estes não estiverem contaminados com
outros resíduos; pela falta de orientação e conhecimento sobre a gestão de
resíduos, principalmente para os pequenos geradores e por fim em função do
envolvimento da pesquisadora com a tecnologia, por meio de uma parceria firmada
entre a instituição de ensino onde a pesquisadora trabalha e uma empresa
fabricante de chapas para Drywall.
A pesquisa focada em resíduos de chapas de Drywall busca o aprofundamento
científico nos fatores salientados, visando trazer contribuições para os problemas
relacionados ao assunto.
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1.2 Objetivo

Esta dissertação tem por objetivo elaborar recomendações para a gestão de
resíduos de chapas de gesso para Drywall.
Em decorrência da alteração da Resolução 307, que alterou o gesso de
resíduo Classe C para Classe B, fez-se necessário incluir um segundo objetivo, que
é verificar de que forma esta alteração da legislação influenciou na gestão de
resíduos das chapas de gesso para Drywall.

1.3 Metodologia

Nesta seção são apresentados os meios utilizados para a execução do
trabalho de pesquisa, ou seja, o tipo de pesquisa realizado, os sujeitos pesquisados,
a amostra adotada e os procedimentos para a coleta dos dados e análise dos
resultados.
A pesquisa é um conjunto de atividades orientadas na busca de um
conhecimento. Para ser considerada científica, esta deve ser realizada de forma
sistematizada, utilizando métodos próprios e técnicas específicas, procurando um
conhecimento que se refira à realidade empírica (RUDIO, 2008), ou seja, baseado
em experiências.
O presente trabalho foi realizado com metodologias científicas. Desta forma, a
pesquisa foi baseada em estudos científicos realizados anteriormente, buscando
informações claras para um aprofundamento teórico nos pontos discutidos nos
capítulos desenvolvidos nesta dissertação.
Segundo Barros e Lehfeld (2006, p.10): “[...] o conhecimento científico é o
aperfeiçoamento do conhecimento comum e ordinário e é obtido através de um
procedimento metódico; o qual mobiliza explicações rigorosas e/ou plausíveis sobre
o que se afirma sobre um objeto ou realidade.”
Segundo Eco (2005), o estudo científico deve atender os seguintes requisitos:
a)

o estudo deve ser baseado em um objeto reconhecível;

b)

o estudo deve dizer algo que ainda não foi dito sobre o objeto;

c)

o estudo deve ser útil;
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d)

o estudo deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das
hipóteses apresentadas.

A Figura 1 representa as etapas desenvolvidas ao longo da pesquisa. Como
pode ser observado, primeiramente, foi realizada a pesquisa bibliográfica
exploratória, que forneceu conhecimento teórico mais aprofundado, fundamental
para conhecer melhor o assunto e então desenvolver as demais etapas do trabalho.
Posteriormente, foi definida a amostra da população – segmentos para os quais
foi realizada a pesquisa, elaborado o roteiro e então aplicadas as entrevistas. Optouse trabalhar com a pesquisa semiestruturada, que tem como característica básica
questões elaboradas baseadas em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema
da pesquisa. Desta forma, as aplicações das primeiras entrevistas auxiliaram no
direcionamento da pesquisa bibliográfica, assim como as pesquisas bibliográficas
indicaram a necessidade de alterações no roteiro das entrevistas, tanto no número
de pesquisas aplicadas por segmento, como no conteúdo das questões inicialmente
elaboradas.
Por isso, a representação gráfica do trabalho apresenta seta de mão dupla
entre as etapas, pois ocorreu uma retroalimentação de informações ao longo do
desenvolvimento do trabalho, sendo necessário modificar alguns pontos após a
aplicação de algumas entrevistas.
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Figura 1 - Desenho da pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora

1.3.1 Natureza da pesquisa

Trata-se de um trabalho de pesquisa aplicada que, segundo Almeida (2011),
visa gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas à solução de problemas
específicos, no caso, as recomendações para a gestão de resíduos em chapas de
gesso para Drywall.
Para tanto, inicialmente, foram realizadas pesquisas exploratórias que,
conforme Vieira (2002, p 65) “[...] visam a proporcionar ao pesquisador uma maior
familiaridade com o problema em estudo.”
Este tipo de pesquisa é utilizado quando é necessário obter maior precisão e
dados adicionais para se desenvolver uma abordagem do assunto (VIEIRA, 2002).
Segundo Vieira (2002), a pesquisa exploratória utiliza como métodos
levantamentos

em

fontes

secundárias

(bibliográficas,

documentais,

etc.),

levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação
informal (a olho nu ou mecânico).
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Desta forma, para aperfeiçoar o conhecimento e poder contribuir com uma
pesquisa científica, primeiramente, foram realizadas revisões bibliográficas em
assuntos relacionados com o tema como:


fundamentos teóricos e marcos regulatórios sobre a gestão dos resíduos
de construção civil;



volume de resíduos gerados e etapas da gestão dos resíduos;



sistemas Drywall no Brasil;



gestão de resíduos de gesso e possibilidades de reciclagem.

O problema foi abordado de forma qualitativa que, segundo Almeida (2011), é
uma pesquisa descritiva, onde o pesquisador tende a analisar seus dados
indutivamente, ou seja, considerando o conhecimento como baseado na
experiência; a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta
e são elaboradas a partir de constatações particulares.

1.3.2 População e amostra

A amostra definida para a aplicação das entrevistas constitui-se de pessoas,
empresas e instituições envolvidas com sistema Drywall, como os fabricantes das
chapas de gesso para Drywall, a Associação Drywall, a Associação de Reciclagem
de Resíduos de Construção Civil, pequenos e grandes geradores, proprietários de
imóveis, transportadores de resíduos, Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) e locais
que recebem e reciclam estes resíduos, com o intuito de obter dados qualitativos
sobre a gestão de resíduos de chapas de gesso para Drywall. Será explicada, por
segmento, a composição do grupo amostral.
Buscando contato para iniciar a aplicação das entrevistas, foram realizadas
algumas reuniões com a empresa com a qual a pesquisadora já tinha proximidade,
em razão da parceria existente entre a fabricante e a instituição de ensino em que a
mesma trabalha, visando obter, além dos demais contatos para a aplicação da
pesquisa, também, algumas informações para a pesquisa bibliográfica.
Serão apresentadas as explicações e definições dos segmentos pesquisados:
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Associações - Segundo definição do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), associação, em um sentido amplo, é
qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras
sociedades jurídicas com objetivos comuns, visando superar dificuldades
e gerar benefícios para os seus associados. No presente trabalho, foram
entrevistadas duas associações, que são:
1.

Associação Drywall - Associação Brasileira dos Fabricantes de
Chapas de gesso para Drywall, que tem como sócias-fundadoras três
das quatro fabricantes de chapas instaladas no Brasil. No caso da
Associação Drywall, apenas uma instituição abrangeu a totalidade da
população. A aplicação da entrevista neste segmento foi realizada
com o intuito de buscar informações a respeito de ações realizadas
pela instituição referentes à gestão de resíduos de Drywall.

2.

Associação de Reciclagem - Associação Brasileira para Reciclagem
de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon), teve o
início de suas atividades em fevereiro de 2011 e tem como sócios
empresas que reciclam os resíduos de construção civil. A aplicação
da entrevista neste segmento buscou compreender quais são as
orientações repassadas aos geradores. Neste segmento, também
trata-se de instituição única, portanto, a pesquisa foi realizada com a
totalidade da população.



Empresa de consultoria – é uma empresa que desenvolve projetos de
gerenciamento de resíduos de construção civil. A aplicação da entrevista
neste segmento foi realizada com o intuito de compreender melhor como é
desenvolvido o projeto para a gestão de resíduos, quais as dificuldades de
implantá-lo e quais orientações são dadas aos geradores.



Fabricantes – as empresas que fabricam chapas de gesso para Drywall no
Brasil. No segmento dos fabricantes, buscou-se a aplicação da entrevista
na totalidade de empresas que fabricam este material no território
brasileiro, que são quatro; no entanto, de uma não se obteve resposta. A
aplicação das entrevistas neste segmento visou compreender como as
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fábricas tratam os resíduos de produção e de pós-consumo das chapas de
gesso para Drywall.


Grandes Geradores - são os geradores de volumes de resíduos
superiores a 1m³ por descarga por dia (SÃO PAULO, 2008). No presente
trabalho, para aplicação desta pesquisa, considerou-se como grande
gerador tanto as construtoras como montadoras que no momento da
pesquisa estavam com obras em Drywall que geravam mais de 1 m³ de
resíduo por descarga. No segmento de grandes geradores, buscaram-se
empresas construtoras e montadoras que estivessem desenvolvendo obra
com o sistema Drywall. Em um primeiro momento da aplicação das
entrevistas, era previsto aplicar seis entrevistas neste segmento; no
entanto, no desenrolar do trabalho, percebeu-se que este segmento
agregou contribuições mais concretas e significativas, tornando-se, desta
forma, o segmento mais explorado na aplicação das entrevistas, passando
para 12 o número de entrevistas aplicadas. As construtoras foram
indicações de profissionais da área de construção civil; já os contatos das
montadoras, foram obtidos em consulta nos sites das empresas
fabricantes.



Pequenos Geradores - são os geradores de volumes de resíduos até 1m³
por descarga por dia (SÃO PAULO, 2008). Considerou-se, no presente
trabalho, como pequeno gerador de resíduo montadoras, empreiteiros e
proprietários de imóveis que estavam realizando obras em Drywall que
geravam menos de 1m³ de resíduo. O contato com empreiteiros e
montadoras buscou-se com os fabricantes, onde conseguiu-se apenas um
empreiteiro e uma montadora que estivesse realizando obras que
gerassem menos que 1m³ de resíduo de drywall. Já o contato com
proprietários de imóveis buscou-se informação com conhecidos da
pesquisadora que realizaram obras em suas residências e utilizaram o
sistema construtivo objeto de estudo deste trabalho. Nestas entrevistas,
buscou-se compreender como os pequenos geradores fazem a gestão e
descartam os resíduos de chapas de gesso para Drywall. A proposta
inicial era aplicar a entrevista a seis proprietários de imóveis e mais seis
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entrevistas para empreiteiros e montadoras, totalizando doze entrevistas
no segmento pequenos geradores. No entanto, conseguiram-se apenas
quatro proprietários entre os conhecidos da pesquisadora que realizaram
obras com o sistema, um empreiteiro e uma montadora, totalizando seis
entrevistas aplicadas neste segmento. Portanto, neste segmento também
foi reduzido o número entrevistas aplicadas, passando de doze para seis
entrevistas.


Transportadores de Resíduos de Construção - pessoas físicas ou
jurídicas, autorizatárias do Sistema de Limpeza Urbana do Município de
São Paulo (SÃO PAULO, 2008). Para o presente trabalho, adotaram-se
empresas transportadoras que estão cadastradas no site da Prefeitura de
São Paulo como autorizadas a realizarem o transporte, que são cerca de
260. Contatou-se por telefone cerca de 50 empresas, e apenas cerca de
20 aceitavam resíduos de gesso. Destas, apenas três aceitaram
responder a entrevista pessoalmente e 17 solicitaram para enviar as
entrevistas por e-mail, sendo que apenas uma destas respondeu a
entrevista enviada por e-mail. Portanto, neste caso, também se reduziu o
número de entrevistas proposto de seis para quatro empresas
entrevistadas.



ATT - são os estabelecimentos autorizatários do Sistema de Limpeza
Urbana do Município de São Paulo destinados ao recebimento de
resíduos da construção civil e resíduos volumosos gerados e coletados
por agentes privados, cujas áreas, sem causar danos à saúde pública e
ao meio ambiente, deverão ser usadas para triagem dos resíduos
recebidos. (SÃO PAULO, 2008). Neste segmento, foi definido como
amostra representativa, inicialmente, a aplicação de duas entrevistas. No
início da aplicação destas realizou-se a pesquisa no site da Prefeitura
para identificar e entrar em contato com as empresas. Dentre elas, apenas
duas afirmaram receber resíduos de gesso, depois, passados três meses
do início da aplicação das entrevistas, uma terceira empresa, que
anteriormente afirmava não receber resíduos de gesso, passou a recebêlos. Portanto, o número de entrevistas aumentou de duas para três. Neste
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segmento, o intuito da aplicação das entrevistas foi entender o que é feito
com este resíduo após o seu recebimento na ATT.


Empresas de reciclagem de resíduos de chapas de gesso para de Drywall
– neste segmento identificaram-se duas empresas que, entre suas
atividades, utilizam ou encaminham as chapas de gesso para Drywall para
a reciclagem: uma no segmento de fertilizantes agrícolas, que
efetivamente recicla, e outra de refratários, que recebe e encaminha para
cimenteiras.

O Quadro 2, a seguir, apresenta informações sobre o número de entrevistas
aplicadas, como foram agrupadas as entrevistas para a análise final, a sigla de
referência diferenciada por segmento e a porcentagem de entrevistas aplicadas nos
segmentos em que foi possível obter o total de amostras.

Agrupamento para
apresentação de
resultados
Orientação

Préconsumo

Segmento do setor
Associação Drywall
Associação de
Reciclagem
Empresa de consultoria
Subtotal
Fabricantes

Número de
entrevistas
aplicadas
1
1
1
3
3

% da amostra
100%
100%
Difícil identificar
75%

Pequenos geradores
6
Difícil identificar
Montadoras
Geração
empreiteiros e
PósProprietários de imóveis
consumo
Grandes geradoras –
12
Difícil identificar
Construtoras e
montadoras
Subtotal
21
Áreas de Transbordo e
3
100% do total que
Triagem (ATT) de
recebe gesso na
resíduos de construção de
época da pesquisa
São Paulo
Destinação
Transportadores de
4
Cerca de 1,5% do
Resíduos de Construção
total (cerca de 260)
Empresas que reciclam o
2
Difícil identificar
Drywall
Subtotal
9
Total
33
Quadro 2 - Entrevistas aplicadas e agrupamento para apresentação dos resultados
Fonte: Elaborado pela autora
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1.3.3 Entrevistas

Após a definição da amostra e considerando as pesquisas exploratórias,
optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas, nas quais, segundo Boni e
Quaresma (2005), o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente
definidas, que podem combinar perguntas abertas e fechadas, onde o informante
tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. “Esse tipo de entrevista é
muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim
um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam
alcançados.” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). As entrevistas são realizadas em um
contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. Os roteiros das entrevistas
são apresentados no apêndice deste trabalho.
Os roteiros das entrevistas, apesar de serem diferentes por segmentos, tem
semelhanças de estruturação, principalmente para os pequenos e grandes
geradores, sendo dividido em três grupos de perguntas, que são:
1.

no primeiro grupo de perguntas, busca-se a caracterização da obra que
está sendo realizada e de que forma está sendo utilizado o sistema
Drywall;

2.

no segundo grupo de perguntas, busca-se compreender o motivo que está
levando à geração destes resíduos e de que forma está sendo realizada a
gestão dos mesmos pela empresa;

3.

o último grupo de perguntas busca compreender se houve alguma
informação e treinamento referente à geração e gestão de resíduos deste
material e se a empresa teve conhecimento de que o gesso passou a ser
considerado material reciclado, pela alteração da Resolução n.º 307
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002).

O roteiro da entrevista aplicada para a Associação Drywall também foi dividido
em três grupos de perguntas, sendo:
1.

perguntas focadas no lançamento da cartilha de reciclagem de gesso,
buscando compreender o objetivo da mesma e as ações realizadas para
estimular a aplicação das recomendações;
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2.

perguntas focadas em como os geradores podem colaborar para uma
melhor gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall;

3.

no terceiro grupo de perguntas, o foco foi na questão de orientação e
treinamentos que são realizados considerando a questão dos resíduos.

Para a empresa de consultoria, o foco das questões foi relacionado às
orientações que eram repassadas aos geradores e quais as dificuldades de realizar
a gestão destes resíduos em obra.
O roteiro das entrevistas elaborado para os fabricantes de chapas de gesso
para Drywall, novamente, foi dividido em três grupos de questões, sendo:
1.

questões relacionadas aos tipos de chapas e local de fabricação;

2.

questões relacionadas a resíduos de produção e de pós-venda;

3.

questões relacionadas à alteração da Resolução Conama e as
orientações fornecidas a clientes com relação aos resíduos do material.

Por fim, no segmento destinação, que compreende as ATTs e transportadores
de resíduos, o roteiro das entrevistas não foi dividido, sendo realizadas perguntas
focadas em conhecer o fluxo que estes resíduos fazem e entender se a nova da
Resolução n.º 431/2011 modificou em algo a prática do trabalho para estas
empresas (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2011).
Para as empresas que recebem o material para reciclagem, o foco das
questões foi compreender como devem estar os resíduos para que os mesmos
consigam dar um destino adequado ao gesso.

1.3.4 Coleta dos dados

Conforme explanado anteriormente, a coleta dos dados das entrevistas foi
realizada, na maioria dos casos, presencialmente, buscando explicar melhor o
objetivo do trabalho e esclarecer dúvidas que surgissem ao longo da entrevista
inerente ao assunto do trabalho. No entanto, em alguns poucos casos não foi
possível realizar estas entrevistas pessoalmente, que foram os locais onde o custo
do deslocamento para aplicação da entrevista ficaria com o custo muito elevado, ou
quando o entrevistado solicitou responder de outra forma (e-mail ou telefone).
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Com as informações obtidas nas entrevistas, buscou-se fazer uma análise e
propor recomendações para uma adequada gestão dos resíduos das chapas de
gesso para Drywall.
As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, nos ambientes de trabalho
dos entrevistados. No início das entrevistas, foi explicado o objetivo do trabalho e
explanado o roteiro da entrevista.
O período de coleta de dados ocorreu em duas etapas, sendo a primeira entre
os meses de maio a julho e a segunda entre os meses de outubro e dezembro de
2011.

1.3.5 Análise dos dados

Os dados obtidos por meio da aplicação das entrevistas foram analisados por
segmentos. Os roteiros das entrevistas semiestruturadas apresentam questões
fechadas e questões abertas; portanto, a análise dos dados foi realizada de forma
quantitativa nas questões fechadas e de forma qualitativa nas questões abertas.
Para análise das questões abertas foi adotada a “análise de conteúdo” - após
a aplicação das entrevistas, leram-se e ouviram-se as mesmas, buscando isolar
pontos significativos que possibilitassem a elaboração de tabelas e gráficos com
resumos dos resultados.
Bardin (1977, p 42) define a análise do conteúdo da seguinte forma:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Segundo Oliveira et al. (2003, p.3)
A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de
um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicar e
sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado desse
conteúdo, por meio de deduções lógicas e justificadas, tendo como
referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem ou
os efeitos dessa mensagem.
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Oliveira et al. (2003) expõe que o interesse na análise de conteúdo está em
como os dados podem contribuir para a construção do conhecimento após serem
tratados.
A divisão da maioria dos roteiros em grupos de questões foi intencional,
buscando facilitar a análise dos dados das entrevistas; no entanto, no grupo de
destinação, composta por transportadores, ATTs e empresas de reciclagem, não foi
possível este agrupamento.
Portanto, parte dos resultados será apresentada em gráficos com as
informações obtidas nas questões fechadas e outra parte em tabelas-resumo com
as informações obtidas nas questões abertas; outros resultados serão apresentados
de forma descritiva.

1.4 Estrutura do trabalho

Esta dissertação é composta por oito seções, incluindo a conclusão. Na
primeira seção, são apresentados os objetivos, as justificativas para a escolha do
tema, o contexto, e, também, é explanado sobre a metodologia adotada para a
pesquisa e a estrutura da dissertação.
Na seção seguinte, apresentam-se os fundamentos teóricos e as discussões
sobre as legislações, tratando, primeiramente, da Resolução Conama n.º 307, de
2002, da sua alteração com a Resolução Conama n.º 431, de 2011, da lei Municipal
n.º 14. 804, de junho de 2008, que dispõe sobre o plano integrado de gerenciamento
de resíduos de construção civil e, por fim, neste capítulo, não se tratando de uma
legislação, mas sim de um documento de orientação publicado pela Associação
Drywall, que expõe especificamente sobre os resíduos de gesso na construção civil,
possibilitando ao leitor o conhecimento da importância do assunto.
Na terceira seção, são apresentadas referências sobre o volume e
composição de resíduos gerados na construção civil e sobre as etapas que devem
ser desenvolvidas para uma boa gestão dos resíduos de construção civil, buscando
compreender a magnitude dos problemas que estes podem causar e a necessidade
da adequada gestão dos resíduos.
Na quarta seção, é apresentado o sistema Drywall utilizado no Brasil,
buscando compreender este sistema construtivo e como esta tecnologia influencia
para a geração dos resíduos e a sua gestão.
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E, finalizando o embasamento teórico, na seção 5 são apresentadas as
pesquisas bibliográficas referentes à gestão de resíduos de gesso, às possibilidades
de reciclagem e sua viabilidade técnica e econômica.
Na sexta seção, são apresentados os dados e as análises realizadas com as
informações obtidas nas entrevistas aplicadas.
Na seção 7, com o embasamento teórico apresentado, as entrevistas
aplicadas e os dados analisados, foi possível a apresentação de recomendações
para a gestão de resíduos de chapas de gesso para Drywall, que é o objetivo deste
trabalho.
Na seção 8, é feita a conclusão do trabalho e são relacionadas as referências
utilizadas no presente trabalho. Os roteiros das entrevistas estruturadas são
apresentados nos apêndices e, por fim, são apresentados os anexos citados.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E MARCOS REGULATÓRIOS

A presente seção visa expor sobre os impactos ambientais causados com o
desenvolvimento da construção civil, para tanto, inicialmente, é apresentado o atual
panorama da construção civil no Brasil e as consequências que traz nas questões
ambientais. Posteriormente, são apresentados alguns marcos regulatórios que
contribuíram com a regulamentação do descarte dos resíduos de construção civil.

2.1 A construção civil e o impacto ambiental

A construção civil é incontestavelmente um setor primordial para o
desenvolvimento social e econômico do país, por diversos fatores. O número de
empregos diretos gerados, segundo dados do anuário estatístico da Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2009, foi de 2.132.288 postos de trabalho
formais, com uma variação relativa de 11,37% em relação ao ano de 2008, a maior
variação entre os setores de atividade pesquisados, Tabela 1.
Tabela 1 - Evolução do mercado de trabalho formal em postos de trabalho na Construção Civil
2004

2005

2006

1.118.570 1.245.395 1.393.446
Construção
Civil
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2009)

2007

2008

2009

1.617.989

1.914.596

2.132.288

No entanto, há também a geração de empregos indiretos, que geram
quantidades significativas de empregos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (2010), quase 40% da cadeia produtiva da construção civil é
composta por outros setores relacionados à área.
O perfil da cadeia produtiva da construção civil pode ser visto na Figura 2,
onde os empregos indiretos estão distribuídos nos setores de indústrias de materiais
de construção, comércio de materiais de construção, serviços, máquinas e
equipamentos e outros fornecedores.
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Figura 2 - Composição da cadeia produtiva da construção – distribuição de empregos
diretos e indiretos.
Fonte: Adaptado pela autora com dados da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (2010)

Outro fator que torna inquestionável a importância da indústria da construção
civil é o fato da mesma ser responsável pelas obras de infraestrutura do país, que
alavancam o crescimento econômico pelas melhorias dos transportes rodoviários,
aéreos, marítimos e férroviário, realizam melhorias na saúde pública com obras de
saneamento básico, e melhoram a qualidade de vida da população pelo
desenvolvimento da habitação e lazer das cidades.
Diversas são as ações desenvolvidas pelo governo federal, estadual e
municipal que mostram o grande estímulo que está sendo dado à construção civil no
país, a exemplo do incentivo ao investimento em habitação, como os programas
PAC, PAC 2 e o PAC da Copa.
Segundo dados do Ministério das Cidades (2011), em pesquisa realizada pela
Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional no Brasil em 2008 era da ordem de
5,5 milhões de domicílios, sendo 83% nas áreas urbanas. No que se refere ao
incentivo aos investimentos em habitação, vários foram os fatores que contribuíram
para impulsionar a construção civil. Um dos principais foi o Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV), uma das ações que fazem parte do programa do Governo
Federal PAC e PAC2.
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O primeiro PAC, lançado em janeiro de 2007, soma investimentos da ordem
de R$ 503,9 bilhões para serem utilizados até 2010, com investimentos em
infraestrutura logística (construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos e hidrovias), energia (geração e transmissão de energia elétrica,
produção, exploração e transporte de petróleo, gás natural e combustíveis
renováveis) e ações sociais e urbanas (saneamento, habitação, metrôs, trens
urbanos, universalização do programa Luz para Todos e recursos hídricos)
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
O PAC 2, lançado em março de 2010, prevê investimentos da ordem de R$ 1
trilhão de reais em seis grupos, que são: Cidade Melhor (prevenção em áreas de
risco, mobilidade urbana e pavimentação), Comunidade Cidadã (construção de
Unidades de Pronto-Atendimento - UPA) e Unidades Básicas de Saúde, creches e
pré-escolas, quadras esportivas, praças do PAC e Postos de Polícia Comunitária,
Água e Luz para Todos (universalizar o uso da água e da energia elétrica em todas
as regiões do País), transporte (ampliar a rede logística do país, investimentos em
rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos e equipamentos para estradas
vicinais), energia (investimento em suprimento de uma matriz energética, baseada
em fontes renováveis e limpas, além de desenvolver as descobertas no Pré-sal),
Minha Casa Minha Vida (construção de dois milhões de unidades habitacionais até
2014, sendo: 60% para as famílias com renda familiar até R$ 1.395,00, 30% para as
com renda entre R$ 1.395,00 a R$ 2.790,00 e 10% para as famílias com renda entre
R$ 2.790,00 e R$ 4.650,00), (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
Em função dos grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil em 2014
e 2016, o Governo Federal lançou o PAC da Copa e da Mobilidade Urbana, que
também prevê investimentos nos transportes urbanos e aeroportos, colaborando
para o desenvolvimento urbano do país e resultando em novas obras de construção
civil.
Outro fator foi o incentivo ao crédito imobiliário, com o aumento da utilização
dos recursos da caderneta de poupança por meio do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), conforme pode se constatar no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Evolução do investimento em habitação pelo SBPE e FGTS
Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2011)

A venda de imóveis gera emprego na construção civil, tanto na construção do
empreendimento quanto no período de pós-entrega do imóvel. Neste último caso, os
empregos são decorrentes da necessidade de o proprietário colocar os
acabamentos nos ambientes do imóvel entregue, visto que a grande maioria das
construtoras entrega a obra apenas com o contrapiso nos dormitórios e salas.
Outro fator que gera muito serviço na construção civil nos imóveis novos é a
necessidade de personalização do imóvel, segundo Lobo e Carreiro (2011, p.2):
“Personalizar é adequar um produto ou serviço especificamente para um
determinado

consumidor/usuário,

de acordo

com

suas necessidades e/ou

preferências”.
Segundo Galfertti (1997 apud BRANDÃO, 2002), na maioria dos casos, o
mercado imobiliário baseado na venda do imóvel para família-padrão deixa de
atender a pluralidade da realidade urbana, caracterizada por uma população com
diferentes línguas, culturas, hábitos domésticos e constantes mudanças na estrutura
familiar convencional, que leva a necessidades de espaços habitacionais
diferenciados.
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A personalização, no começo, segundo Brandão (2002), foi possível com o
fim do sistema brasileiro de habitação, passando o financiamento dos imóveis a ser
realizado diretamente com as construtoras. Este fator facilitou a aproximação do
cliente com a construtora, que resultou em diversas solicitações de alteração do
apartamento padrão para atender necessidades diferenciadas e desejos dos
clientes. No entanto, hoje é possível personalizar a construção inclusive em obras
financiadas por bancos.
Este sistema de personalização da construção realizado diretamente com as
construtoras, conforme Brandão (2002), tende a ser irrestrita em construções de alto
padrão e mínima ou mesmo nulas nos empreendimentos com custos mais baixos.
No entanto, a não personalização da unidade habitacional por parte da
construtora não significa que os imóveis entregues continuam conforme o
apartamento padrão apresentado no lançamento do empreendimento. Isto pode ser
observado em empreendimentos recém-entregues, onde a quantidade de caçambas
para retirada de resíduos de obras é constante, e a quantidade de material
apresentado nos recipientes de coleta é equiparada ao volume de demolição e não
apenas de colocação de novos acabamentos. Informação esta que pode ser
constatada no trabalho de Payeras (2005), que em sua pesquisa constatou a
geração de 48,74 m³, cerca de 12 caçambas de 4 m³ de resíduo gerado em um
estudo de caso realizado onde, dos 23 apartamentos entregues, 15 foram
personalizados na fase de obra, gerando resíduos, e apenas dois foram
personalizados na fase de projeto.
Todos estes fatores são responsáveis pelo bom desempenho econômico da
construção civil, apresentando, como subsetor, um crescimento acima do PIB geral,
sendo este crescimento de 14,9%, ficando atrás apenas da indústria de
transformação e do comércio, conforme apresentado no Gráfico 2, a seguir
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011).
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Gráfico 2 - PIB e subsetores Taxa (%) do 1º trimestre de 2010 em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011)

Se por um lado a construção civil traz benefícios e desenvolvimento social e
econômico para uma nação, nos seus diversos setores de atuação, quer seja
infraestrutura urbana, transporte, habitação, construções comerciais, entre outros,
por outro é uma das indústrias que causa maiores impactos ambientais em todas as
etapas de concepção e execução da obra.
Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, 1986).

Segundo Sjoström (1996 apud JOHN, 2000), a construção civil consome entre
14% e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta. Sendo que, nos anos de
1970 a 1995, de acordo com Matos e Wagner (1999 apud JOHN, 2000), o consumo
de materiais no mundo cresceu de 5,7 bilhões de toneladas para 9,5 bilhões de
toneladas, um pouco mais de 1,6 ton./hab. ano.
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Na tabela 2, são apresentados alguns dados de consumo de materiais
utilizados na construção civil brasileira. Salienta-se que, além do foco ser
apresentado visando enfatizar os problemas ambientais causados com a extração
dos recursos naturais, estes dados também são importantes de serem analisados,
pois o gesso além de ser a principal matéria-prima na fabricação de chapas de
gesso para Drywall, também é matéria-prima básica para a fabricação de um insumo
básico da construção civil, que é o cimento. A gipsita, minério que produz o gesso, é
utilizada na fabricação do cimento na proporção de 3 a 5%, visando retardar a pega.
Tabela 2 - Consumo de material por ano
Material
Areia (*)

Brita (**)

2006
244
milhões
ton.

Consumo de materiais por ano
2007
2008
2009
2010
268
301
----milhõe milhões
s ton.
ton.

---

173
milhõe
s ton.

186
milhões
ton.

199
milhõe
s ton.

---

Calcário (***)

96
milhões
ton.

107
milhõe
s ton.

---

---

---

Cimento (****)

41,9
milhões
ton.
1,7
milhões
ton.

46
milhõe
s ton.
1,9 2
milhõe
s ton.

51,8
milhões
ton.
1,94
milhões
ton.

51,5
milhõe
s ton.
2,01
milhõe
s ton.

59,1
milhões
ton
---

Gipsita (*****)

Projeções de consumo
Para 2030 nos cenários:
Frágil: 524 milhões ton.
Vigoroso: 827 milhões ton.
Inovador: 1276 milhões ton.
Para 2030 nos cenários:
Frágil: 321 milhões ton.
Vigoroso: 507 milhões ton.
Inovador: 783 milhões ton.
Para 2030 nos cenários:
Frágil: 157 milhões ton.
Vigoroso: 194 milhões ton.
Inovador: 235 milhões ton.
Para 2014: 89 milhões ton.

Para 2030 nos cenários:
Frágil: 3,2 milhões ton.
Vigoroso: 5,2 milhões ton.
Inovador: 8,2 milhões ton.

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Lobato (2009a*; 2009b**); Silva (2009***);
Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (2010****); Bezerra (2009*****)

Segundo John e Cincotto (2003), esta matéria-prima, a gipsita, deve
apresentar elevada pureza para ser utilizada na fabricação de cimento.
Uma das possibilidades de uso do gesso reciclado é justamente na fabricação
de cimento, mas, para tanto, é necessário realizar uma gestão de resíduo adequada
visando a não contaminação do gesso.
Além do impacto causado pela extração de minerais, a construção civil gera
um grande volume de resíduos desde a produção dos materiais, passando pela
construção, manutenção, reformas e demolição dos prédios como exposto na
Figura 3. Portanto, todo o processo construtivo deve ser realizado buscando reduzir
os impactos ambientais causados, quer seja pela redução da extração mineral, pela
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redução de resíduos gerados ou, ainda, para reutilização ou reciclagem dos
resíduos gerados.

EXTRAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO
REFORMA E
MANUTENÇÃO
NOVA

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

I
M
P
A
C
T
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L

Figura 3 - Impactos ambientais causados na cadeia da construção civil
Fonte: Elaborado pela autora

A Resolução Conama n.º 307 define o resíduo de construção civil da seguinte
forma:
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, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações,
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
caliça ou metralha; (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,
2002, p.2).

A geração e gestão destes resíduos são discutidas detalhadamente em
capítulo específico; no entanto, segundo Ceotto (2006), a construção civil, incluindo
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novas construções e as reformas de edifícios, produz cerca de 400 kg de resíduos
de construção civil por habitante por ano.
Segundo Ceotto (2006), as possibilidades de intervenção para propiciar
minimização dos impactos ambientais são decrescentes na medida em que as fases
da obra se sucedem, de acordo com o Gráfico 3. Ou seja, é necessário, desde a
concepção do empreendimento, pensar em medidas para minimizar os impactos
ambientais, pois, à medida que o empreendimento evolui nas etapas do projeto,
construção, uso e manutenção, menores são as possibilidades de interferir no
processo para reduzir os impactos ambientais causados em uma construção.

Gráfico 3 - Possibilidade de intervenção para reduzir impactos ambientais
Fonte: Ceotto (2006)

A geração dos resíduos, por si só, causa impactos ambientais, pois grande
parte do material extraído acaba sendo descartado algumas vezes, mesmo antes de
ser utilizado. A gestão de resíduos realizada de forma inadequada, que resulta em
descartes irregulares, causa impactos ainda maiores ao meio ambiente.
Buscando compreender melhor as questões que envolvem a gestão de
resíduos na construção civil, na seção 2.2 são apresentados alguns marcos
regulatórios sobre o assunto e outros documentos que destacam a questão dos
resíduos de gesso.
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2.2 Marcos regulatórios sobre Gestão de Resíduos de Construção Civil

As discussões sobre os resíduos gerados na construção civil não são
recentes. Pode-se pesquisar trabalhos relacionados ao assunto com mais de dez
anos de publicação, a exemplo das publicações realizadas por sindicatos de classe,
como exposto em Careli (2008) e apresentado no Quadro 3.

Publicação

Unidade
federativa

Programa Entulho Limpo (1.ª Etapa) –
Coleta Seletiva

Instituição envolvida

Ano

DF

Sinduscon-DF, Ecoatitude e
Universidade de Brasília

2000

Programa Entulho Limpo – Resíduos
da construção e demolição

PE

Sinduscon-PE, Sebrae-PE
e Ademi-PE

2004

Gestão ambiental dos resíduos da
construção civil – A experiência do
Sinduscon-SP

SP

Sinduscon-SP, Informações
e Técnicas e Obra Limpa

2005

Cartilha de gerenciamento de
resíduos sólidos para a construção
civil

MG

Sinduscon-MG, Senai-MG e
Sebrae- MG

2005

Gestão de resíduos na construção
civil

SE

Sinduscon-SE, Senai-SE e
Sebrae-SE

2005

Quadro 3 - Publicações sobre gerenciamento de RCD em canteiros
Fonte: Careli (2008)

No entanto, estas discussões tomaram proporções maiores e tornaram-se
mais profundas com a assinatura da Resolução Conama n.º 307, em 2002.
A assinatura deste documento tornou-se um marco regulatório nas questões
sobre gestão de resíduos de construção civil, sendo que este desencadeou a
elaboração de leis municipais complementares para a elaboração do Plano
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil.
Portanto, nesta seção será apresentada a Resolução Conama n.º 307/2002,
sua alteração, a Resolução Conama n.º 431/2011, e a Lei Municipal n.º 14.803/2008,
que tratam sobre gestão dos resíduos de construção civil na nação e no município
de São Paulo, respectivamente, além de um documento elaborado pela Associação
Drywall intitulado “Resíduo de Gesso na Construção Civil – Coleta, armazenagem e
destinação para a reciclagem”.
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2.2.1 Resolução Conama n.º 307, de 5 de julho de 2002 e Resolução Conama
n.º 431, de 24 de maio de 2011
A Resolução Conama n.º 307/2002 passou a ser um instrumento que auxilia o
poder público a definir as responsabilidades e deveres e obriga os municípios
brasileiros e Distrito Federal a implantarem o Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (ANEXOS A e B).
Ao poder público cabe regulamentar e disciplinar as atividades, bem como
definir formas de orientação e fiscalização. Os agentes geradores devem ter como
objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a
reutilização, a reciclagem e a destinação final, visando ao cumprimento da legislação
e à melhoria da qualidade ambiental das cidades.
Esta resolução visa estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos de construção civil, levando em consideração questões de
ordem ambiental, social e econômica.
Na primeira parte da Resolução Conama n.º 307, são apresentadas algumas
definições; posteriormente, no artigo 3.º, é apresentada uma classificação dos
resíduos em classes A, B, C e D, sendo que o gesso, objeto de estudo, era
classificado em resíduo Classe C, ou seja: resíduos para os quais ainda não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem e/ou recuperação. No entanto, com a assinatura da Resolução n.º
431, o gesso foi alterado para resíduo Classe B (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 2002).
No artigo de número 10, a resolução orienta como deve ser feita a destinação
dos resíduos segundo a mesma classificação, sendo que, no caso do gesso, este
deverá ser armazenado, transportado e destinado de acordo com normas técnicas
específicas. Um resumo da definição e destinação dos resíduos é apresentado no
Quadro 4, a seguir.
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Classes

A

B

C

D

Definição

Destinação

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis
como agregados, compostos vindos
de demolição, reformas e reparos
de pavimentação e de outras obras
de infraestrutura e de edificações
ou de processo de fabricação em
canteiros de obras dos materiais:
solos, componentes cerâmicos,
argamassa e concreto.
São os resíduos recicláveis para
outras destinações, tais como:
plásticos, papel, papelão, metais,
vidros, madeiras e gesso (alterado
pela Resolução Conama 431/2011).

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

Reutilização,
reciclagens
ou
encaminhamento a áreas de
armazenamento
temporário,
sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.
São os resíduos para os quais não Armazenamento, transporte e
foram desenvolvidas tecnologias ou destinação em conformidade com
aplicações economicamente viáveis as normas técnicas específicas.
que permitam a sua reciclagem ou
recuperação.
Resíduos perigosos oriundos do Armazenamento, transporte e
processo de construção, tais como: destinação em conformidade com
tintas, solventes, óleos e outros, as normas técnicas específicas
amianto ou aqueles contaminados
oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros.

Quadro 4 - Classe e definição e destinação dos RCC´s
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Conselho Nacional do Meio Ambiente (2002; 2011)

Nos seus artigos posteriores, a resolução enfatiza a importância do gerador
de resíduo de construção civil em agir prioritariamente no sentido de não gerar
resíduos, e, secundariamente, em reduzir, reutilizar, reciclar e destinar corretamente
os mesmos.
Outra questão levantada pela Resolução n.º 307/2002 é sobre a necessidade
da criação de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, que deverá conter um Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e orientações para a elaboração do projeto de Gerenciamento de
Resíduos de Construção Civil.
O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil
deve ser elaborado, implementado e coordenado pelos Municípios e pelo Distrito
Federal, e deve estabelecer as diretrizes referentes às responsabilidades dos
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pequenos geradores e regulamentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, que deve ser elaborado pelos geradores de médio e grande
volume. Este projeto deve contemplar as seguintes etapas: caracterização, triagem,
condicionamento, transporte e destinação final dos resíduos.
Por fim, a Resolução n.º 307 estabelece prazos, sendo de: 12 meses para a
elaboração dos Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos de Construção
Civil, que deve conter o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e orientações para o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil; de 18 meses para que os resíduos de construção civil não sejam
mais lançados nos aterros domiciliares ou áreas irregulares; e, por fim, o prazo
máximo de 24 meses para que os grandes geradores incluam o Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil na aprovação ou licenciamento das
obras. A Resolução apresentada entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2003.

2.2.2 Lei n.º 14.803, de 26 de junho de 2008

Conforme exposto na seção 2.2.1 do presente trabalho a Resolução Conama
n.º 307 estabeleceu o prazo de 12 meses para as Prefeituras e o Distrito Federal
elaborarem o Plano de Gerenciamento Integrado e o prazo de 18 meses para que os
resíduos de construção civil não fossem mais lançados em aterros sanitários ou em
locais irregulares. No entanto, apenas após quase seis anos da assinatura da
Resolução Conama n.º 307/2002, que regulamentou a gestão dos resíduos de
construção civil na esfera nacional, a cidade de São Paulo teve seu documento
regulatório

municipal

assinado,

visando

cumprir

as

exigências

sobre

as

regulamentações exigidas pelo Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente
(2002).
A demora na elaboração do instrumento regulatório do Município de São
Paulo apresentou, como conseqüência, a falta de definição do que fazer com os
resíduos de construção civil, bem como a continuação da disposição irregular deste
material, pois, apenas com esta lei, foram definidos os fluxos de destinação e os
agentes responsáveis nos parâmetros definidos na legislação do Município de São
Paulo, que podem ser diferentes dos parâmetros adotados em outros municípios.
Portanto, a assinatura desta lei foi realizada com o atraso de quase cinco
anos em relação ao prazo estipulado, pois segundo o Art. 11 da Resolução Conama
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n.º 307/2002, os Municípios e Distrito Federal deveriam elaborar os seus Planos
Integrados de Gerenciamento de Resíduos no prazo máximo de 12 meses; desta
forma, como a resolução entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2003, o prazo
expirou em 2 de janeiro de 2004.
Esta Lei n.º 14.803, do Município de São Paulo, de 26 de junho de 2008,
apresenta o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e
dos Resíduos Volumosos e seus Componentes, o Programa Municipal de
Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do
Município de São Paulo.
A Lei municipal começa, em seu primeiro capítulo, com algumas definições
necessárias

ao

entendimento

dos

termos

utilizados

ao

longo

do

texto.

Posteriormente, são listadas as demais legislações às quais a Gestão de Resíduos
de Construção Civil e dos Resíduos Volumosos do Município de São Paulo deve ser
submetida.
No artigo 3.º, são apresentadas orientações para onde devem ser destinados
os resíduos de construção e demolição e os resíduos volumosos, e também as
proibições em relação à destinação irregular, sendo que as orientações de
destinação são divididas em pequenos volumes e grandes volumes:
1. Os pequenos volumes devem ser destinados:
 Aos Pontos de Entrega: são locais públicos destinados ao recebimento
de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, limitados a 1 m³
por descarga, gerados e entregues pelos munícipes, ou ainda
coletados e entregues por pequenos transportadores diretamente
contratados pelos geradores. Estes lugares servem para a triagem dos
resíduos recebidos, armazenagem temporária para posterior retirada
do material já triado e remoção para adequada disposição;
 Às Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs): são os estabelecimentos
autorizatários do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São
Paulo, destinados ao recebimento de resíduos da construção civil e
resíduos volumosos gerados e coletados por agentes privados, cujas
áreas, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, devem
ser usadas para triagem dos resíduos recebidos, eventual
transformação e posterior remoção para adequada disposição;
 Às Áreas de Reciclagem para resíduos da construção civil:
estabelecimentos autorizatários destinados ao recebimento e
transformação de resíduos da construção civil Classe A, já triados,
para produção de agregados reciclados,
 Aos Aterros de Pequeno Porte: áreas licenciadas, que possue área
inferior a 10.000 m² e volume de disposição inferior a 10.000 m³, com
atividades descritas em Projetos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, preparadas para fins de regularização topográfica
com função urbana definida, onde serão empregadas técnicas de
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disposição de resíduos da construção civil de origem mineral,
designados como Classe A, e
 Aos Aterros de resíduos da construção civil: áreas autorizatárias onde
são empregadas técnicas de disposição de resíduos de origem
mineral, designados como Classe A, visando a preservação de
materiais de forma segregada que possibilite seu uso futuro ou ainda,
a disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área,
empregando princípios para confiná-los ao menor volume possível,
2. Os grandes volumes de resíduos de construção civil e resíduos
volumosos coletados e transportados pelos autorizatários ou pelo
gerador, somente poderão ser destinados a locais devidamente
licenciados pelos órgãos competentes, atendidas as normas técnicas
específicas e a legislação vigente. Estes lugares são as ATTs e
posteriormente estes materiais devem ser encaminhados a usinas de
reciclagem ou aterros sanitários autorizados. (SÃO PAULO, 2008).

Com relação às proibições de destinação destes resíduos temos:


não poderão ser dispostos em áreas de "bota-fora", encostas, corpos
d´água, lotes vagos, em passeios, vias e outras áreas públicas e em áreas
protegidas por lei;



não poderão ser dispostos em aterros sanitários, salvo na forma de
agregados reciclados ou solos descontaminados, utilizados com a
finalidade de execução de serviços internos ao aterro;



a disposição de solos e outros resíduos Classe A provenientes de obras
públicas só poderão ser feitos pela administração pública ou seus
contratados, em praças, áreas ajardinadas e outros tipos de áreas
públicas, se for expressamente autorizada pelo órgão ambiental municipal.

No capítulo II, são definidas as responsabilidades para as três instâncias:
1)

Geradores de Resíduo de Construção Civil;

2)

Geradores de Resíduos Volumosos;

3)

Transportadores e receptores de resíduos.

No capítulo III, é apresentado o Plano Integrado de Gerenciamento de resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos, cujo objetivo é orientar a forma correta,
a disposição, o fluxo e a destinação destes resíduos.
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É explicado que o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos é composto de acordo com o apresentado
na Figura 4.

Plano Integrado de
Gerenciamento de RCC e
resíduos volumosos







Pontos de entrega;
Áreas de recepção;
Educação ambiental;
Incentivo a reciclarem e reuso;
Fiscalização do conjunto de
agentes envolvidos.

Programa municipal de
Gerenciamento dos RCC

Projetos de
Gerenciamento de RCC

Voltado para pequenos
geradores e feitos pelos
municípios

Voltado para os demais
geradores, elaborados e
implementados pelos mesmos

Figura 4 - Plano integrado de Gerenciamento de Resíduos
Fonte: Adaptado pela autora com dados de São Paulo (2008)

Nos capítulos de IV á VIII da Lei n.º 14803, é explicado de forma mais ampla
o Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos, onde as subprefeituras são responsáveis por indicar e
dimensionar os pontos de entrega e recebimento de pequenos volumes de resíduos,
bem como os pontos de captação e triagem.
Foi definido, ainda, que as redes de áreas de recepção para grandes volumes
(constituída por Área de Transbordo e Triagem, área de reciclagem, aterros,
empreendimentos privados autorizados, operadores de triagem e transbordo,
reciclagem e receptação e área de disposição final) são integradas ao Sistema de
Limpeza Urbano.
Sobre a destinação final dos resíduos, é previsto que a triagem deve ser
realizada integralmente nos locais de geração ou nas áreas receptoras, de acordo
com a classificação da Resolução Conama n.º 307, e estimula-se o processo de
reuso e reciclagem, principalmente para obras públicas, onde deve constar nas
especificações técnicas e editais de licitação o uso preferencial de agregados
reciclados de resíduos Classe A.
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A lei também orienta sobre as responsabilidades e necessidades de
fiscalização dos geradores e transportadores de resíduos, traçando algumas
diretrizes como: a proibição de usar de artimanhas para aumentar o volume das
caçambas, a obrigatoriedade de cobrir as cargas da caçamba durante o transporte,
a responsabilidade para não derramar os resíduos, entre outras.
Como capítulo final, a lei apresenta os responsáveis pela gestão, fiscalização
e aplicação das sanções aos infratores, sendo que os valores das multas são
apresentados no Anexo I desta mesma lei.

2.2.3 Resíduo de gesso na Construção Civil: coleta, armazenagem e destinação
para reciclagem
Trata-se de uma cartilha elaborada pela Associação Brasileira dos Fabricantes
de Chapas para Drywall (2011), que, de forma sucinta, buscou apresentar
orientação do que fazer com os resíduos de gesso gerados na Construção Civil.
Este documento, inicialmente, apresenta as possibilidades de uso do gesso
por ordem de importância de volume de resíduo gerado. Posteriormente, de forma
simplificada, expõe a necessidade de coleta, armazenagem, transporte e destinação
deste material, conforme Figura 5. Finalizando o documento, são apresentadas,
superficialmente, indicações das possibilidades de reciclagem do material e
informações sobre logística reversa.

Figura 5 - Fluxo do Resíduo de Gesso
Fonte: Elaborado pela autora com dados Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas
para Drywall (2011)
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2.3 Considerações sobre os marcos regulatórios

Após quase dez anos da assinatura da Resolução Conama n.º 307/2002, a
recente assinatura da Resolução Conama n.º 431/2011 e quase quatro anos da
assinatura da Lei Municipal n.º 14.803/2008 e da cartilha elaborada pela Associação
Drywall, faz-se necessário considerar alguns pontos inerentes ao contexto desta
pesquisa.
1.

Em relação às Resoluções Federais alguns pontos são necessários serem
esclarecidos:


sendo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) um órgão
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente ao
qual entre outras competências cabe:


deliberar,

sob

a

forma

de

resoluções,

proposições,

recomendações e moções, visando ao cumprimento dos
objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, de acordo com
o fluxo de elaboração de resolução indicado na Figura 6 a
seguir;


estabelecer

sistemática

de

monitoramento,

cumprimento das normas ambientais.

avaliação

e
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Figura 6 - Fluxo de elaboração de resolução (CONAMA)
Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente (2010)
Legenda:
Conjur/MMA:Verificação final quanto à técnica legislativa, constitucionalidade e
legalidade, antes da publicação.
Plenário: Instância deliberativa com 108 conselheiros. Funções: Aprovação,
modificação ou reencaminhamento da proposta.
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos (CTAJ): Instância deliberativa
preliminar com dez conselheiros. Funções: Apreciação sobre técnica legislativa,
constitucionalidade e legalidade, com eventuais modificações.
Câmara Técnica (CT): Instância deliberativa preliminar com dez conselheiros.
Funções: Apreciação e deliberação sobre a proposta de resolução
Grupo de Trabalho (GT): Instância consultiva de Câmara Técnica, com
participação aberta e decisões consensuais.

Diante disso, ficam questões que necessitam de esclarecimentos como: quem
é responsável pelo monitoramento do cumprimento das diretrizes estabelecidas e
prazos previstos nas resoluções ambientais? E, uma vez que não estão previstas
multas e sanções nestas resoluções, como é possível cobrar o cumprimento das
mesmas?
De acordo com informações contidas no relatório intitulado “Panorama dos
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) no Brasil”, elaborado pelo Ministério
das Cidades (2005), as iniciativas de algumas cidades do Estado de São Paulo
relativas à questão estão apresentadas no Quadro 5.
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Município

Plano de
Gestão
Desenvolvido

Legislação
Específica
Aprovada

Pontos de
Entrega
para
Pequenos
Volumes

Áreas
Privadas para
Manejo de
Grandes
Volumes

Áreas Públicas
para manejo de
Grandes
Volumes

Araraquara /SP

Sim

-

Sim

-

-

Campinas/SP

-

-

-

-

Sim

Diadema/SP

Sim

Sim

Sim

-

-

Guarulhos/SP

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Jundiaí/SP

-

-

-

Sim

-

Piracicaba/SP

Sim

-

Sim

-

Sim

Ribeirão
Pires/SP

Sim

-

Sim

-

Sim

Ribeirão
Preto/SP

-

-

-

-

Sim

Santo André/SP

-

-

Sim

-

-

São
Bernardo/SP

-

-

-

Sim

-

São Carlos/SP

-

-

Sim

-

Sim

São José do Rio
Preto/SP

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

São José dos
Campos/SP

-

-

-

-

Sim

São Paulo/SP

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Socorro/SP

-

-

-

Sim

-

Vinhedo/SP

-

-

-

-

Sim

Quadro 5 - Informações gerais sobre a gestão de RCD em alguns municípios brasileiros
(base: 10/2005)
Fonte: Adaptado pela autora de Ministério das Cidades (2005)

a)

Com a apresentação das informações contidas no Quadro 5, percebe-se
que mesmo em instâncias oficiais, como um Ministério, há informações
que não condizem com o que está acontecendo na prática, pois a
exemplo da cidade de São Paulo, no relatório do Ministério das Cidades é
apresentada a informação de que no ano de 2005 já existia um plano de
gestão desenvolvido e uma legislação específica aprovada. No entanto, a
implementação do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de
Construção Civil e o Programa Municipal de Gerenciamento e Projetos de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil ocorreu apenas em
26/06/2008, com a aprovação da Lei n.º 14.803/2008.
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b)

A assinatura de uma nova resolução, alterando a classificação dos
resíduos

de

gesso,

não

terá

efetivo

resultado

se

não

forem

acompanhadas de estudos de possibilidades de reciclagem e o incentivo
público à abertura de empresas que reciclem estes resíduos, além de
orientações específicas aos geradores orientando o que fazer.
c)

Segundo Miranda, Angulo e Careli (2009, p.60), “os planos de gestão
integrada não obrigam a apresentação dos projetos de gerenciamento de
resíduos pelas construtoras como condição à liberação dos alvarás de
construção.”
Diante disso, salienta-se que apesar de atualmente haver uma Política
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.º 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que estabelece a obrigatoriedade dos construtores para
elaborarem seus planos de gerenciamento de resíduos, e a Resolução do
Conama 307/2002, que também apresenta as mesmas exigências, a Lei
Municipal n.º 14.803/08, em seu artigo 24 expõe que: “O Executivo
regulamentará, em observância ao Programa Municipal de Gerenciamento
de que trata esta lei, os procedimentos de elaboração, aceitação e
fiscalização dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos, inclusive os
relativos às obras públicas” (SÃO PAULO, 2008). O fato é que existem
duas legislações federais que orientam para a apresentação do projeto de
gerenciamento de resíduos de construção civil das obras. No entanto, a
legislação municipal não definiu como são os procedimentos para a
elaboração, aceitação e fiscalização dos projetos de gerenciamento de
resíduos. Portanto, as construtoras que desenvolvem este projeto o fazem
por outras razões que não são o atendimento da aprovação do alvará de
construção na cidade de São Paulo.

d)

A resolução Conama n.º 307, no seu artigo 6, item VIII remete a ações
educativas, visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua
segregação, porém, não consta que ações desta ordem estão sendo
realizadas (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002).

2.

Com relação à Legislação Municipal salienta-se:

a)

a elaboração dos planos integrados de gerenciamento de resíduos não
atenderam os prazos estabelecidos pela resolução, e, quando aprovados,
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foram deixadas lacunas com relação ao projeto de gerenciamento de
resíduo de construção civil;
b)

nos dias de hoje, ainda vemos resíduos de construção civil sendo
descartados em locais impróprios, observando-se, desta forma, a
dificuldade de realizar a fiscalização e acabar com o descarte irregular
destes materiais;

c)

há falta de informação e orientação a respeito do que fazer com os
resíduos de construção civil, mesmo para os servidores que trabalham em
pontos de entrega voluntária, pois, após quase dois meses da aprovação
da Resolução Conama n.º 431, estes funcionários não tinham sido
orientados sobre o que fazer com o gesso e nem que passou a ser
considerado um material reciclado.

3.

Com relação à cartilha sobre reciclagem de gesso da Associação Drywall,
pode-se salientar:

a)

trata-se de um documento com linguagem fácil, ilustrado, e tratado de
forma simples, no entanto, não fica explícito o tipo de público que o
documento pretende atender;

b)

não sendo definido o público-alvo, há dificuldade em focar a divulgação
deste documento para os pequenos e grandes geradores;

c)

não foram explorados, nem explicados, quais os fatores que levam à
necessidade de segregar os resíduos de gesso, e as consequências que
a não segregação e o descarte irregular do gesso podem acarretar.

Ações efetivas deveriam ser realizadas após o lançamento do documento, por
parte da associação, e por parte das fabricantes de chapas de gesso para Drywall.
Buscando esclarecer estas lacunas de informação, foram realizadas
pesquisas bibliográficas e de campo para compreender como está sendo realizada a
gestão de resíduos e, mais enfaticamente, com relação aos resíduos de gesso e de
chapas de gesso para Drywall, além de buscar bibliografias referentes à reciclagem
ou reutilização do gesso.
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3 VOLUME DE RESÍDUOS GERADOS E ETAPAS DA GESTÃO DE
RESÍDUOS

Os resíduos de construção civil apresentam características diferenciadas dos
resíduos sólidos domésticos, devendo, desta forma, ter tratamento específico.
Segundo Pinto e González (2005), 61% dos resíduos sólidos urbanos são
compostos por Resíduos de Construção Civil, conforme apresentado no Gráfico 4,
tratando-se de uma quantidade significativa de material para ser depositado em
aterros.

Composição dos resíduos sólidos urbanos, em massa
(1)

(2)

(3)

Gráfico 4 - Composição dos resíduos sólidos urbanos
Fonte: Pinto e González (2005)
Legenda:
(1) Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (não incluída a movimentação de
solo);
(2) Resíduos Domiciliares (DOM) (incluídos resíduos de comércio e serviços,
varrição etc.);
(3) "Outros", abrangem os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e os resíduos
volumosos (podas, móveis e inservíveis).

Segundo Carneiro (2005), os resíduos de construção civil consistem em
materiais pesados e de grande volume, com caráter muito heterogêneo, e a sua
quantidade, composição e características podem diversificar muito, em função de
aspectos como:


desenvolvimento da indústria local:
o

qualidade e treinamento da mão de obra;

o

técnicas utilizadas para a construção e demolição;

o

utilização de programas de qualidade;
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o

processos de reutilização e reciclagem no canteiro de obras.



tipos de materiais disponíveis na região;



desenvolvimento de obras especiais (metrô, saneamento, restauração);



desenvolvimento econômico da região;



atuação em construções novas ou reformas;



etapa em que se encontra a obra, entre outros.

Segundo I&T (apud PINTO, 2005) 59% da composição dos resíduos é
proveniente de reformas, ampliações e demolições, 21% de construções de prédios
novos e 20% de construções de residências novas, conforme Gráfico 5.

Origem dos RCC

Gráfico 5 - Origem dos resíduos de construção em algumas cidades brasileiras
(% de massa total)
Fonte: I&T (apud PINTO, 2005)

Outro exemplo de caracterização dos resíduos é apresentado em Carneiro
(2005) referente à cidade de Recife, onde a composição dos resíduos gerados foi
apresentada de forma um pouco diferente, dados estes que podem ser observados
no Gráfico 6, a seguir:
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Gráfico 6 - Origem dos resíduos de construção em % de massa total na cidade de Recife
Fonte: Carneiro (2005)

Segundo Loturco (2004), apenas na cidade de São Paulo são geradas cerca
de 17 mil toneladas de resíduos por dia, sendo o lixo comum apenas 8 mil
toneladas/dia.
Segundo estudos realizados em diversas cidades, o volume de resíduo varia
muito nas cidades do Estado de São Paulo, conforme alguns exemplos
apresentados na Tabela 3, mas adota-se para as obras brasileiras o valor de
referência de 150 kg/m² de resíduos gerados (PINTO, 2005).
Tabela 3 - Geração diária de RCC
Município
São Paulo
Guarulhos
Diadema
Piracicaba
Fonte: Pinto (2005)

Fonte
I&T – 2003
I&T – 2001
I&T – 2001
I&T – 2001

Geração diária de
RCC em ton.
17.240
1.308
458
620

Participação em
relação ao RSU
55%
50%
57%
67%

Segundo Ângulo (2000), quantificar o volume de RCC gerado é muito difícil,
podendo, no entanto, esta quantificação ser realizada de pelo menos três formas:
por área construída, movimentação de cargas por coletores e monitoramento de
descargas. Mas, para Pinto (2005), o monitoramento de descargas é muito difícil,
quer seja pela descentralização das descargas em dezenas de pontos nos espaços
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urbanos, ou pela impossibilidade de acompanhamento físico das descargas em cada
ponto, por largo período de tempo.
Segundo Carneiro (2005), apesar da grande variedade apresentada na
composição dos RCC, observa-se que, em todas as localidades, a maior parte dos
resíduos é formada por materiais potencialmente recicláveis, como pode ser
observado nos Gráficos 7 e 8.

Gráfico 7 - Composição média de resíduos de construção civil, São Paulo
Fonte: Carneiro (2005)

Gráfico 8- Composição média de resíduos de construção civil, Recife
Fonte: Carneiro (2005)

Estes dados podem ser comparados com as porcentagens geradas em outras
cidades, conforme apresentado na Tabela 4:
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Tabela 4 - composição, em porcentagem, de RCC para diversas cidades brasileiras

Origem
Material

São Paulo
SP
33

Concreto e
Argamassa
Solo e Areia
32
Cerâmica
30
Rochas
Outros
5
Fonte: Carneiro (2005, p.24 )

Ribeirão Preto
SP
59

Salvador
BA
53

Florianópolis
SC
37

23
18
-

22
14
5
6

15
12
36

Nestes dados, o gesso encontra-se na parcela de outros materiais.
Quanto a dados específicos de gesso, segundo Miranda, Angulo e Careli
(2009), em estudo realizado numa obra em edifício residencial da cidade de São
Paulo, com 11.984 m² de área construída, tem-se a informação apresentada na
Tabela 5:
Tabela 5 - Porcentagem de resíduo de gesso gerado em obra residencial em São Paulo

Resíduo

Obra em São Paulo (%) em relação ao total de RCC da obra toda
Volume

Massa

7,1

9,2

Gesso

Fonte: Adaptado pela autora com dados de Miranda, Angulo e Careli (2009)

Outro dado importante obtido com relação aos resíduos de gesso em relação
ao volume de resíduo de alvenaria pode ser observado na apresentação de Britez
(2011), onde tem-se os dados apresentados na Tabela 6:
Tabela 6 - Estimativa de resíduo de gesso (gesso em pó - revestimento, forro, chapas de
gesso para Drywall)

Alvenaria
Gesso
Relação

Obra B
Real (m³)
1822
542
30%

Obra C
Real (m³)
924
252
27%

Obra F
Real (m³)
1124
300
27%

Obra G
Real (m³)
1903
661
35%

Fonte: Britez (2011)

No caso específico dos resíduos de chapas de gesso para Drywall, assunto
que será detalhado na seção 5, segundo Marcondes (2007), tem-se uma geração de
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resíduos de 35.310 m², o equivalente a 300.135 kg de chapas de gesso para Drywall
por mês (adotando-se a massa de 8,5 kg/m²) e 3.602 t/ano, o que representa
0,064% do fluxo de resíduo de construção civil da região metropolitana de São
Paulo.
Segundo Pinto (1999), os materiais que apresentam grande índice de perdas
no processo construtivo coincidem com os materiais que apresentam maior
porcentagem de resíduos, sendo que estas perdas, segundo Shingo (1981, apud
KARPINSKI et al., 2009, p. 37) podem ocorrer por diversos fatores:


perda por superprodução: produção de material em quantidade superior à
necessária;



perda por espera: falta de planejamento e sincronismo entre etapas de
trabalho;



perda por transporte: layout inadequado levando a perdas de material;



perda no processo construtivo: falta de procedimentos padronizados,
projetos falhos ou pouco detalhados, falta de treinamento da mão de obra,
material e equipamentos inadequados para o processo em execução;



perdas no estoque: falta de programação do setor de compra ou
estocagem inadequada dos materiais, resultando em materiais fora do
prazo de validade ou quebrados;



perdas pela fabricação de produtos defeituosos: ocorre quando os
produtos não atendem à qualidade especificada. Este tipo de perda
acontece quando há desvinculação entre o projeto e a execução do
serviço, resultando na geração de retrabalhos e redução do desempenho
esperado do serviço e, na maioria das vezes, na geração de resíduo. Este
tipo de perda pode ocorrer também quando o produto é fabricado fora de
conformidade.

Outro fator responsável pela geração de grande quantidade de resíduos é a
baixa qualificação da mão de obra que atua no setor. A baixa qualificação da mão de
obra dificulta muito a compreensão dos projetos executivos pela falta de
compreensão dos desenhos de modulação, especificações e detalhes, resultando
em constantes erros de execução, sendo necessário, às vezes, demolir o serviço
executado e refazê-lo, gerando, assim, retrabalho e resíduos
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3.1 Etapas da gestão de resíduos
Segundo o dicionário Ferreira (2008), “Gestão é o ato ou efeito de gerir,
gerenciar.”
Portanto, gerenciar resíduos trata-se de administrar o material descartado
resultante do processo construtivo realizado em uma obra, sendo que, para a
realização deste processo de forma adequada, é necessário entender algumas
etapas que compõem o processo e executá-las de forma a obter melhores
resultados.
A gestão de resíduo é importante tanto para minimizar os impactos
ambientais causados pela construção civil como também para reduzir os custos da
obra com o transporte e a destinação destes resíduos.
Trata-se de consenso que é prioridade para o setor a redução dos resíduos,
pois esta redução traz vantagens como a redução nos custos de produção, redução
do consumo de recursos minerais e consumo de energia gasto, menor
contaminação do meio ambiente, além da redução dos custos nas obras em função
da diminuição dos gastos com a gestão de resíduos.
O gerenciamento adequado dos resíduos deve ocorrer desde a etapa de
planejamento do canteiro de obras, com a previsão de uma metodologia adequada e
própria da empresa para a gestão dos resíduos, devendo ocorrer também a
conscientização e sensibilização dos agentes envolvidos no processo.
Este planejamento deve ocorrer antes do início da obra e ser entregue para
aprovação da obra nos órgãos competentes por meio do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos, conforme Resolução Conama n.º 307 /2002. Neste projeto, segundo
Pinto (2005), deve ser apresentado como será realizada a gestão dos resíduos,
contemplando pelo menos:


caracterização: identificação e quantificação dos resíduos;



triagem: preferencialmente na obra, respeitadas as quatro classes
estabelecidas;



acondicionamento: garantia de confinamento até o transporte;



transporte: em conformidade com as características dos resíduos e com
as normas técnicas específicas;
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destinação: designada de forma diferenciada, conforme as quatro classes
estabelecidas.

Segundo Pinto (1999), a gestão de resíduos tem alguns objetivos gerais:


redução dos custos municipais com a limpeza urbana, com a destinação
dos resíduos e com a correção dos impactos ocorrentes na Gestão Corretiva;



disposição facilitada dos pequenos volumes de RCD gerados;



descarte racional dos grandes volumes gerados;



preservação do sistema de aterros;



melhoria da limpeza urbana;



incentivo à presença e consolidação de novos agentes de limpeza urbana;



preservação ambiental com a redução dos impactos por má deposição;



redução do volume aterrado;



redução da exploração de jazidas naturais de agregados para a execução
de aterros na construção civil;



preservação da paisagem e da qualidade de vida nos ambientes urbanos;



incentivo às parcerias para captação, reciclagem e reutilização de RCD;



incentivo à redução da geração nas atividades construtivas.

No canteiro de obras, a gestão de resíduos, segundo Lordêlo, Evangelista e
Ferraz (2009, p.9), pode trazer uma série de benefícios entre os quais:


redução do volume dos resíduos gerados, devido à organização, limpeza
e reaproveitamento;



maior organização e limpeza dos canteiros;



redução dos riscos de acidente de trabalho;



redução do desperdício de material;



redução nos gastos com destinação dos resíduos, pelo reúso e
encaminhamento para reciclagem;



maior satisfação dos operários, por trabalharem em ambiente mais limpo e
organizado;



maior satisfação dos clientes, que visitam os canteiros e reconhecem a
organização do canteiro;
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melhor imagem da empresa no mercado;



disseminação das questões relativas à redução da geração de resíduos e
coleta seletiva.

Para obterem-se resultados satisfatórios na gestão de resíduos são
necessários alguns procedimentos como os que serão explicados nas seções a
seguir:

3.2 Redução do desperdício e do volume de resíduos gerado

Isso pode ser obtido por meio da conscientização e capacitação dos agentes
envolvidos no que se refere às tecnologias construtivas envolvidas no processo
construtivo para o desenvolvimento de práticas construtivas adequadas, que
resultam em um menor número de falhas e, consequentemente, em menor volume
de resíduos. Outro fator que auxilia na redução da geração de resíduos é a
elaboração de projeto executivo bem detalhado e completo, pois traduz em obras
com menor quantidade de improvisos, que levam às falhas.

3.3 Segregação dos resíduos por classe e tipo

A separação dos resíduos deve ser realizada na própria obra e se possível no
próprio local de geração, para evitar a contaminação dos materiais e possibilitar a
sua reutilização e o seu processo de reciclagem. A segregação deve ser realizada
de acordo com as classes de resíduo da Resolução Conama n.º 307 (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002), ou seja, A, B, C e D, e também deve
atender à Resolução Conama n.º 275 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 2001) no que se refere aos padrões de cores para a coleta seletiva que
segue conforme Quadro 6.
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Cor

Material
Papel / papelão

Cor

Plástico
Vidro
Metal
Madeira

Material
Resíduos perigosos
Ambulatoriais e de serviço de
saúde
Radioativos
Orgânicos
Geral, não recicláveis ou
misturados, contaminados, não
passíveis de separação

Quadro 6 - Padrões de cores para a coleta seletiva
Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente (2001)

Após a segregação, os resíduos devem ser acondicionados próximos aos
lugares onde foram gerados, em recipientes específicos e de acordo com o volume
gerado.
O armazenamento dos resíduos pode ser feito nos seguintes recipientes:


Bombonas: são reservatórios plásticos, muitas vezes reutilizados de
embalagens de substâncias líquidas, com 50 litros de capacidade, usados
para o acondicionamento inicial dos resíduos. Estes recipientes devem ser
devidamente lavados e suas partes superiores retiradas. Internamente,
este reservatório é revestido com sacos de ráfia ou sacos plásticos e,
externamente, deve ser colocado adesivo de sinalização indicando o tipo
de resíduo a ser colocado no recipiente. Deve-se evitar utilizar este
recipiente para outros fins que não seja o de acondicionamento, conforme
apresentado na Fotografia 1.

Fotografia 1 - Bombona em plástico para
acondicionamento inicial de papel
Fonte: autora
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Bag: são reservatórios com volume de 1m³ em sacos de ráfia, que são
fixados em suportes metálicos ou de madeira por meio de quatro alças.
São utilizadas placas de identificação com adesivos para identificar o tipo
de resíduo a ser acondicionado e são usados para armazenagem de
volumes maiores de materiais (Fotografias 2 e 3).

Fotografia 2 - Suporte para bag
Fonte: autora



Fotografia 3 - Bag em ráfia
Fonte: Campos (2007)

Baias: são locais preparados nas obras, com chapas de madeira ou
metálicas, com tamanho variável de acordo com o volume de resíduo
gerado. Ficam localizadas em local de fácil acesso para o transporte de
caminhões, visando facilitar a retirada dos resíduos sem causar grandes
transtornos para a obra (Fotografia 4).

Fotografia 4 - Baias, com sinalização dos respectivos resíduos a
serem descartados
Fonte: Pinto (2005)



Caçambas estacionárias: tratam-se de recipientes confeccionados em
chapas metálicas reforçadas, com cerca de 4 m³ de volume cada uma,
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que servem tanto para acondicionar os resíduos temporariamente como
para transportá-los em cima de caminhões (Fotografias 5 e 6).

Fotografia 5 - Caçamba estacionária locada
na obra, com o resíduo já
segregado
Fonte: autora

Fotografia 6 - Caçamba estacionária
locada na rua, sem a
segregação dos resíduos
Fonte: autora

Para Pinto (2005), o acondicionamento inicial deve ocorrer conforme
transcrito no Quadro 7, visando evitar a contaminação dos resíduos e possibilitar sua
reutilização ou reciclagem.

Tipo de resíduo
Classe A –
blocos de concreto, blocos cerâmicos,
argamassa, concreto, tijolos, telhas
Classe A –
Solo
Classe B –
madeiras

Classe B –
Serragem

Acondicionamento inicial
continua
Em pilhas formadas próximas aos locais de geração,
nos respectivos pavimentos
Eventualmente em pilhas e, preferencialmente, para
imediata remoção (carregamento dos caminhões ou
caçambas estacionárias logo após a remoção dos
resíduos de seu local de origem).
Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente
com sacos de ráfia (pequenas peças) ou em pilhas
formadas nas proximidades da própria bombona e
dos dispositivos para transporte vertical (grandes
peças).
Em sacos de ráfia próximos aos locais de geração.

Classe B –
Plástico

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente
com sacos de ráfia.

Classe B –
papel / papelão

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente
por saco de ráfia, para pequenos volumes. Como
alternativa para grandes volumes: bags ou fardos.
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Tipo de resíduo
Classe B –
Metal
Classe B –
telas de fachada e de proteção

Acondicionamento inicial
conclusão
Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente
com sacos de ráfia ou em fardos.
Recolher após o uso e dispor em baias.

Classe B –
EPS (poliestireno expandido – isopor)

Quando em pequenos pedaços, colocar em sacos de
ráfia. Em placas, formar fardos.

Classe B –
Gesso
de
revestimento,
placas
acartonadas e artefatos
Classe D –
Resíduos
perigosos
presentes
em
embalagens plásticas e de metal,
instrumentos de aplicação como broxas,
pincéis, trinchas e outros materiais
auxiliares como panos, trapos, estopas, etc
Restos de uniformes, botas, panos e
trapos sem contaminação por produtos
químicos.

Em pilhas formadas próximas aos locais de geração
dos resíduos, nos respectivos pavimentos.
Manuseio com os cuidados observados pelo
fabricante do insumo na ficha de segurança da
embalagem ou do elemento contaminante do
instrumento de trabalho. Imediato transporte pelo
usuário para o local de acondicionamento final.
Em bags para outros resíduos.

Quadro 7 - Tipo de RCC e acondicionamento inicial
Fonte: adaptado pela autora segundo a resolução Conama n.º 431/2011, com dados de Pinto(2005)

Após o acondicionamento inicial, é necessário realizar o transporte destes
resíduos dentro da obra até os locais onde ficarão armazenados até que sejam
devidamente destinados. Nesta etapa, os resíduos ficam acondicionados em bags,
baias ou em caçambas estacionárias, de acordo com o volume e tempo que ficará
estocado. Esta operação necessita de cuidados para evitar que os resíduos se
espalhem, causando grande desordem, e também para que não haja descarte de
material indevido nos recipientes ou locais que já contêm o resíduo separado.
Em Pinto (2005), são apresentadas soluções de acondicionamento e os
devidos cuidados que alguns resíduos requerem, conforme apresentado nas
Fotografias 7, 8, 9 e 10.
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Fotografia 7 - Acondicionamento de
argamassas e concretos
aguardando retirada para
envio a posto de reciclagem
Fonte: autora

Fotografia 9 - Acondicionamento de
tubos de PVC aguardando
para serem reutilizados
na própria obra
Fonte: autora

Fotografia 8 - Acondicionamento de
embalagens plásticas
aguardando retirada de
cooperativa
Fonte: autora

Fotografia 10 - Acondicionamento de
madeiras aguardando
para serem reutilizadas
na mesma obra
Fonte: autora

3.4 Destinação

Posteriormente ao acondicionamento no canteiro de obra, os resíduos podem
ter destinos diferentes em função do tipo de resíduo e do projeto de gerenciamento
de RCC elaborado para a obra; no entanto, a destinação sempre deve garantir o
compromisso ambiental e a viabilidade econômica, e segundo Pinto (2005), alguns
fatores são determinantes na definição de soluções para a destinação dos resíduos,
como:
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I.

possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos nos próprios
canteiros;

II.

proximidade dos destinatários para minimizar custos de deslocamento;

III.

conveniência do uso de áreas especializadas para a concentração de
pequenos volumes de resíduos mais problemáticos, visando à maior
eficiência na destinação.

Outra possibilidade de destinação dos resíduos reciclados é a identificação de
cooperativas de catadores na região, visando à sua retirada sem ônus para a obra.
O Quadro 8, a seguir, apresenta as orientações para a destinação dos
resíduos de construção civil.

Tipo de resíduo

Cuidado requerido

Destinação recomendada

Classe A Blocos e outros
componentes
cerâmicos, concreto,
argamassas, tijolos e
assemelhados.

Privilegiar destinação
que permita a
reciclagem dos
resíduos, de modo a
possibilitar seu uso
como agregado.

ATT, Áreas para Reciclagem ou Aterros de
resíduos da construção civil licenciadas pelos
órgãos competentes; estes resíduos podem
ser reciclados para uso em pavimentos e
concretos sem função estrutural.

Classe A Solo

Examinar a
caracterização prévia
dos solos para definir
destinação.

Destinar os solos não contaminados a
pequenas áreas de aterramento ou aterros de
resíduos da construção civil, ambos
devidamente licenciados pelos órgãos
competentes.

Classe B Madeira

uso em caldeira:
garantir separação da
serragem dos demais
resíduos de madeira.
Ensacar e proteger de
intempéries.

A reutilização de peças ou o uso como
combustível em fornos ou caldeiras.

Classe B Serragem
Classe B –
Plásticos
Classe B –
Papel / Papelão

Aproveitamento dos
materiais contidos e a
limpeza da
embalagem.
Proteger contra
intempéries.

Classe B –
Metal

Não há.

Classe B –
Telas de fachada e de
proteção

Não há.

Reutilização dos resíduos em superfícies
impregnadas com óleo para absorção e
secagem, produção de briquetes (geração de
energia) ou outros usos.
Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva que comercializam ou reciclam
estes resíduos.
Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva que comercializam ou reciclam
estes resíduos.
Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva que comercializam ou reciclam
estes resíduos.
Possível reaproveitamento para a confecção
de bags e sacos ou até mesmo por
recicladores de plásticos.
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Tipo de resíduo

Cuidado requerido

Destinação recomendada
conclusão

Classe B –
EPS

Confinar, evitando
dispersão.

Classe B –
placas de gesso para
Drywall
Classe B –
Gesso de revestimento
e artefatos
Classe D –
Materiais, instrumentos
e embalagens
contaminados por
resíduos perigosos

Proteger contra
intempéries.

Destinação para empresas, cooperativas ou
associações de coleta seletiva que
comercializam, reciclam ou aproveitam para
enchimentos.
É possível a reciclagem pelo fabricante ou
empresas de reciclagem.

Proteger contra
intempéries.

É possível o aproveitamento pela indústria
gesseira e empresas de reciclagem.

Maximizar a utilização
dos materiais para a
redução dos resíduos
a descartar.

Encaminhar para aterros licenciados para
recepção de resíduos perigosos.

Quadro 8 - Cuidados requeridos e destinação de resíduos
Fonte: adaptado pela autora segundo a Resolução Conama n.º 431/2011, com dados de
Pinto (2005)

3.5 Transporte

O transporte dos resíduos de construção civil deve ser devidamente
formalizado e realizado por empresas cadastradas em órgãos oficiais. Ao contratar o
serviço de caçamba, alguns cuidados devem ser tomados, primeiramente, checando
se trata-se de um serviço devidamente cadastrado e identificado e que segue as
demais regulamentações do Decreto do Município de São Paulo n.º 37.952, de 10
de maio de 1999, qual o local de descarte do RCC, estado de conservação das
caçambas, se a caçamba é coberta durante o transporte, dentre outros itens
discriminados na referida legislação.
O cadastro das empresas deve conter informações como:


Data do cadastramento;



Razão Social do destinatário;



CNPJ;



Nome do responsável pela empresa;



Telefone;



Endereço da destinação;



Atividade principal do destinatário;



Resíduo(s) que será(ão) destinado(s);
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Descrição do processo a ser aplicado ao(s) resíduo(s).

A Figura 7, a seguir, apresenta um exemplo de ficha cadastral dos destinatários
de resíduos para melhor organização das informações relativas ao destino final de
cada tipo de resíduo.

Figura 7 - Ficha cadastral de destinação de resíduos
Fonte: Pinto (2005)

A formalização do transporte é feita por meio da emissão de documentação
chamada Controle de Transporte de Resíduos (CTR), emitida em três vias, sendo a
primeira do gerador, a segunda para o transportador e a terceira para o destinatário
(Figura 8).

Este documento contém dados como:


Dados do gerador (Razão social / nome, CNPJ / CPF, endereço para
retirada e identificação da obra);



Resíduos destinados, com volume ou peso e unidades correspondentes;
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Dados do transportador (Razão social / nome, CNPJ / CPF, inscrição
municipal, tipo de veículo e placa);



Termo de responsabilidade para devolução de bags da obra: quantidade,
nome e assinatura do responsável;



Dados do destinatário (Razão social / nome, CNPJ / CPF, endereço da
destinação);



Assinaturas e carimbos (gerador, transportador e destinatário).
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Figura 8 - Formulário de controle de transporte de resíduos
Fonte: Cyrela Construtora (2011)
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4 O DRYWALL NO BRASIL

Segundo a NBR 14715, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010),
as chapas de gesso para Drywall são chapas fabricadas industrialmente, mediante
um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre
duas lâminas de cartão, onde uma é virada sobre as bordas longitudinais e colada
sobre a outra, conforme Figura 9.

Água, gesso e aditivos

aditivos
água

guilhotina
Mesa transferidora
Mesa
transferidor
a

misturado
r

paletização

Secador
contínuo

Figura 9 - Processo de produção de chapas de gesso para Drywall
Fonte: Associação Drywall (2011)

De acordo com Marvin (2000), a composição das chapas de gesso para
Drywall é formada com 92% de gesso, 7% em papel cartão e 1% de aditivos e
impurezas.
Segundo Marcondes (2007), a parcela de aditivos é muito pequena na
composição da chapa, chegando a aproximadamente 2% da massa. Estes
componentes não são revelados pelos fabricantes por fazer parte do segredo
industrial.

4.1 O gesso

O gesso, a principal matéria-prima das chapas de gesso para Drywall é um
aglomerante de baixo consumo de energia, se comparado com a cal e o cimento,
produzido pela calcinação de um minério natural – gipsita, constituído de sulfato de
cálcio.
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Segundo a Associação Drywall (2011), o uso do gesso se divide em dois
grupos: gesso para revestimento, que é utilizado para revestir as paredes e tetos
dos ambientes internos e secos; e gesso para fundição, usado para fazer prémoldados (peças decorativas), placas de forro, blocos e chapas de gesso para
Drywall.
Segundo Munhoz e Renófio (2007), pode-se obter os gessos alfa e beta de
acordo com o processo de calcinação, sendo o alfa usado principalmente para
trabalhos na área odontológica, gessocola e Drywall, devido à sua maior
homogeneidade, e o tipo beta destinado aos demais usos na construção civil, como
placas e blocos. O tipo beta apresenta composição mais heterogênea e tem
tendência a formar produtos com menor tempo de pega.
O gesso utilizado para a fabricação de chapas de gesso para Drywall no
Brasil é obtido por meio da calcinação da gipsita3, diferentemente do que ocorre em
outros países, que utilizam o gesso químico – fosfogesso, oriundo da indústria de
fertilizantes, ou gessos sintéticos, compostos pelo dessulfogesso, oriundo do
processo de dessulfurização de gases de combustão em usinas termoelétricas a
carvão, e pelo borogesso, fluorgesso e titanogesso (CANUT, 2006).
[...] os termos ‘gipsita’, ‘gipso’ e ‘gesso’, são frequentemente usados
como sinônimos. A gipsita é uma rocha sedimentar, e em sua
composição estão presentes, basicamente, a anidrita e algumas
impurezas, geralmente argilo-minerais, calcita, dolomita e material
orgânico. (LINHARES, 2004, apud CANUT, 2006)

Segundo Lyra Sobrinho, Amaral e Dantas (2001) a gipsita é um mineral
abundante na natureza, é um sulfato de cálcio hidratado4 pouco resistente que, sob
a ação de calor, desidrata parcialmente, dando origem a um semi-hidrato5 conhecido
como gesso.
Bezerra (2009) destaca que o Brasil detém reservas significativas de gipsita
localizadas na região norte, nordeste e centro-oeste do país, suprindo a necessidade
do consumo interno e se posicionando na colocação de 16.º produtor mundial.
Segundo Lyra Sobrinho, Amaral e Dantas ([2010]), o consumo setorial da
gipsita no ano de 2009 ocorreu de acordo com a distribuição do Gráfico 9, a seguir.
3

A denominação gipsita é mais adequada ao mineral em estado natural enquanto o termo
gesso é mais usual para designar o produto calcinado.
4
CaSO4.2H2O – fórmula química do sulfato de cálcio hidratado
5
CaSO4. ½H2O – fórmula química do semi-hidrato
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Gráfico 9 - Distribuição setorial do consumo da gipsita no Brasil
Fonte: Lyra Sobrinho, Amaral e Dantas ([2010])

No entanto, mesmo existindo jazidas em nove estados brasileiros, as que
estão localizadas na Bacia Sedimentar do Araripe, que localiza-se na divisa dos
estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, apresentam melhores condições de
aproveitamento econômico, de acordo com Bezerra (2009).
De acordo com Lyra Sobrinho et al. (2002), a exploração das jazidas de
gipsita do Araripe pernambucano gerou forte reflexo na economia local, passando a
ser chamado de “Polo Gesseiro do Araripe”. O minério extraído nesta região
classifica-se como sendo de excelente qualidade industrial, pois apresenta uma
concentração de sulfatos da ordem de 90% a 95%, e a quantidade de impurezas de
origem terrígena na ordem de 0,5%, considerada uma parcela desprezível, sendo o
restante da composição em anidrita, que fica em torno de 4 a 7% podendo chegar a
14%, Menor (1995 apud LYRA SOBRINHO et al., 2002).
Conforme Lyra Sobrinho, Amaral e Dantas ([2008]), em 2007 a produção de
gipsita bruta alcançou 1.923.119 t, apresentando um crescimento da ordem de 12%
em relação ao ano anterior (Tabela 7). Este total provém dos estados de
Pernambuco, Maranhão, Ceará, Amazonas e Tocantins, de acordo com o
apresentado no Gráfico 10.
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Tabela 7 - Crescimento na produção de gipsita no Brasil

Ano

2005

2006

2007

2008

2009

Produção(t)

1.582.248 1.711.671 1.923.119 1.940.000 2.013.000

Valor (R$ mil
corrente

18.306,00 22.885,00

% de
crescimento em
relação ao ano

8%

23167,00

12%

34.920,00 38.247,00

0,8%

3,7%

Fonte: Bezerra (2009)

Produção de gipsita
3,5%

1,6%

0,4%

5,5%
Pernambuco
Maranhão
Ceará
Amazonas
Tocantins
89,0%

Gráfico 10 - Distribuição da produção nacional de gipsita nos estados brasileiros em 2007
Fonte: adaptado de Lyra Sobrinho, Amaral e Dantas ([2008])

Segundo Lyra Sobrinho et al. (2002), a maior parte da gipsita vai para o maior
polo produtor de cimento, que é a região sudeste do país, como os estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ficando também para esta região o maior
consumo de gesso.
Ainda segundo Lyra Sobrinho et al. (2002), para o polo gesseiro do Araripe,
há estimativas da distribuição do gesso produzido de acordo com o Gráfico 11.
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Gráfico 11 - Distribuição do gesso produzido
Fonte: Lyra Sobrinho et al. (2002)

Pode-se perceber que houve um aumento no consumo de gesso para a
fabricação de Drywall, pois, segundo Bezerra (2009), 2/3 da produção de gesso é
consumida pela manufatura de gesso para Drywall, cujo pico de consumo ocorreu
em 2006, com 7,2 milhões de metros quadrados de chapas, caindo em 2008 para
6,6 milhões, em função da crise do mercado imobiliário americano que refletiu na
economia mundial.

4.1.1 Questões com o transporte da gipsita

Conforme afirmado anteriormente, a maior parte das jazidas de exploração do
minério localiza-se nas regiões norte e nordeste do país e o maior consumo tanto do
minério quanto do gesso calcinado está na região sudeste. Isso apresenta como
consequência, segundo Lyra Sobrinho et al. (2002), problemas com os altos valores
dos fretes, principalmente para os minérios, chegando a ser da ordem de dez vezes
o valor do produto; esta diferença diminui para gesso de construção e gessos
especiais.
Os preços de mercado na boca da mina em 2009, de acordo com Bezerra,
(2009) variam com a qualidade da gipsita, sendo considerados três tipos básicos de
produto:
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Tipo A (para gesso alfa) = R$ 23,00/t
Tipo B (para construção civil) = R$ 20,00/t
Tipo C (para cimento e agricultura) = R$ 16,50/t
Preço médio = R$ 18,00/t

De acordo com Marcondes (2007), o custo do transporte corresponde de seis a
12 vezes o custo da matéria-prima, chegando ao valor médio de R$120/t em função
de a gipsita ser um material volumoso e pesado.
Outro problema enfrentado com relação ao transporte do minério, segundo
Marcondes (2007), é a questão da falta de disponibilidade dos “fretes de descida”6
nos períodos de safra principalmente da cebola e frutas da região do Vale do Rio
São Francisco. O transporte do minério tenta aproveitar os caminhões que retornam
vazios para o sudeste, pois a quantidade de “fretes de subida”7 é maior do que o de
descida. Desta forma, nos períodos de entressafra os fretes de descida apresentam
um custo 50% menor do que os de subida.
Estes dados são importantes, pois a reciclagem do material levaria a uma
economia no custo do transporte com a matéria-prima virgem, além de uma redução
do impacto ambiental causado pela queima dos combustíveis de transporte.

4.1.2 Questões ambientais referentes à extração do gesso

Segundo Bezerra (2009), para a mineração da gipsita há necessidade da
remoção do capeamento, camada superficial de argiloso que recobre a camada de
mineral. Esta camada removida é armazenada para posterior reaterro na fase de
recuperação da área minerada.
A exploração do minério causa impacto ambiental pela poluição atmosférica
em razão da emissão de gases e partículas sólidas advindas do processo de
detonação de explosivos e pela emissão dos motores a diesel utilizados nos
equipamentos de lavra. Outra etapa preocupante com relação aos aspectos
ambientais é a transformação da gipsita em gesso, onde, segundo Bezerra (2009), o

6

7

Os fretes que ocorrem do sentido nordeste para o sudeste e normalmente transportam
frutas, minérios e outras matérias primas para a região sudeste.
São os fretes que ocorrem do sudeste para o nordeste, normalmente com o transporte de
manufaturados.
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processo de queima e moagem revela a emissão de 51.323 kg/h de dióxido de
carbono.
De acordo com Lyra Sobrinho et al. (2002), a principal fonte de energia para a
calcinação da gipsita é a lenha. A oferta de gás natural na região torna-se ainda
difícil em razão da necessidade de estender em cerca de 600 km os gasodutos.
Outra opção, segundo Bezerra (2009), seria o transporte de gás por rodovias a uma
distância de cerca de 550 km. No entanto, esta solução apresenta como
consequência o aumento do custo do transporte do combustível até a região do
Araripe, além da dependência do suprimento vindo de outras regiões do país e dos
contextos geopolíticos que envolvem a reserva do combustível, que podem acarretar
no fornecimento com custos maiores e prazos incertos para o recebimento do
insumo.
O uso continuado de lenha, segundo Bezerra (2009), acarretou o aumento da
exploração da lenha e a depredação da cobertura vegetal, levando o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), junto aos
produtores de gesso, a buscar iniciar um processo de reflorestamento e conter o
corte desordenado de árvores na região nordeste.
Diante do contexto da problemática da fonte energética usada no processo de
calcinação da gipsita, segundo Bezerra (2009), considera-se como melhor
alternativa o investimento na melhoria da eficiência dos fornos de calcinação e no
manejo florestal associado ao reflorestamento, por meio da captação de recursos
internacionais advindos da venda de créditos de carbono.
Estas questões ambientais são importantes de serem citadas, pois reafirmam
a importância da reciclagem dos resíduos de Drywall próximos aos polos geradores,
aproveitando, desta forma, a energia já consumida na produção de outros produtos,
como o próprio cimento e as chapas de gesso para Drywall, indústrias que já
reciclam estes resíduos.

4.2 O papel cartão

Segundo Marcondes (2007) todo o papel cartão utilizado é importado. Apesar
de as indústrias brasileiras de papel e celulose deterem tecnologia adequada para
produzir o papel cartão com as características necessárias, esta se torna
economicamente inviável em função do baixo consumo das fábricas de chapas de
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gesso para Drywall. Outro fator determinante é o fato de os três grandes fabricantes
internacionais serem fabricantes do papel cartão em outros países.

4.3 Consumo de Drywall no Brasil

De acordo com informações contidas no site da Associação Drywall (2011), a
primeira fábrica de chapas de gesso para Drywall no Brasil teve início em 1972. No
entanto, a partir dos anos 90 houve uma grande expansão do consumo com a vinda
das empresas multinacionais. O Brasil, comparativamente com outros países,
apresenta um consumo muito modesto, de 0,18 m2 por habitante/ano, como pode
ser observado no Gráfico 12.

Gráfico 12 - Consumo de chapas de gesso para Drywall, em m²/habitante.ano
Fonte: Associação Drywall (2011)

No Brasil, conforme dados da Associação Drywall (2011) apresentados na
Tabela 8 e no Gráfico 13, pode-se perceber um crescimento no consumo de
chapas de gesso para Drywall.
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Tabela 8 - Evolução do consumo de chapas de gesso para Drywall no Brasil em milhões
de m² e a porcentagem de consumo em relação ao ano anterior
Ano

Consumo em milhões de m²
de chapa

% de consumo relativo
ao ano anterior

1995

1,7

1996

1,8

6%

1997

2,9

61%

1998

4,2

45%

1999

5,6

33%

2000

10

79%

2001

11,8

18%

2002

13,2

12%

2003

11,8

-11%

2004

13

10%

2005

14

8%

2006

15,5

11%

2007

20

29%

2008

24

20%

2009

26

8%

2010

33

27%

Fonte: adaptado da Associação Drywall (2011)

Gráfico 13 - Evolução Anual do Consumo de Chapas para Drywall (milhões de m²)
Fonte: Associação Drywall (2011)
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A região sudeste do Brasil também apresenta o maior consumo em metros
quadrados de chapas de gesso para Drywall, de acordo com a Associação Drywall,
conforme apresentado no Gráfico 14.

Gráfico 14 - Consumo de chapas de gesso para Drywall por região do Brasil
Fonte: Associação Drywall (2011)

Segundo a Associação Drywall (2005 apud MARCONDES, 2007), a produção
de chapas de gesso para Drywall foi 48% absorvida pelo Estado de São Paulo,
sendo especificamente 40% da produção nacional consumida pela Região
Metropolitana de São Paulo (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Representação do mercado brasileiro de chapas de gesso para
Drywall
Fonte: Associação Drywall (2005 apud MARCONDES, 2007)
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Na região Metropolitana de São Paulo, segundo Marcondes (2007), o mercado
apresenta três grupos de clientes, que representam os seguintes consumos de
chapas (Gráfico 16):

1.

Construtoras: 25%

2.

Distribuidores: 35%

3.

Instaladores: 40%

Gráfico 16 - Participação das construtoras, distribuidoras e instaladores no mercado
de chapas de gesso para Drywall na RMSP
Fonte: Associação Drywall (2005 apud MARCONDES, 2007)

4.4 As chapas normalizadas e fabricadas no Brasil

Segundo a NBR 14715-1, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2010), que apresenta os requisitos para as chapas de gesso para Drywall no Brasil,
existem três tipos de chapa, que são as chapas tipo standard, resistente à umidade
e resistente ao fogo, nas espessuras de 9,5 mm, 12,5 mm e 15 mm, Quadro 9 a
seguir:
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Tipos

Código Aplicação

Standard

ST

Paredes, revestimentos e forros em áreas secas.

Resistente à umidade

RU

Paredes, revestimentos e forros em áreas sujeitas à
umidade por tempo limitado (de forma intermitente).

Resistente ao fogo

RF

Paredes, revestimentos e forros em áreas secas, com
chapas especialmente resistentes ao fogo.

Quadro 9 - Chapas normalizadas no Brasil, NBR 14715-1
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010)

No Brasil há quatro fabricantes do produto e para que seja possível uma
adequada gestão de resíduos deste material é necessário conhecer um pouco mais
as variações deste material, sendo que as quatro empresas apresentam as três
chapas normalizadas, que são as chapas standard, resistente à umidade e
resistente ao fogo, tendo apenas modificações nas dimensões e algumas linhas
diferenciadas, conforme apresentado no Quadro 10.
A apresentação desta tabela informativa de chapas fornecidas ao mercado
brasileiro de duas das quatro grandes fabricantes do material buscou compreender
se há mais elementos misturados nas chapas que possam prejudicar a utilização
deste material, quer seja na reinserção na produção de novas chapas ou mesmo na
utilização deste resíduo por outras indústrias. São apresentadas informações de
apenas duas das quatro empresas, pois foram estas que apresentaram chapas
diferenciadas; as outras duas, em consulta aos catálogos eletrônicos das empresas,
apresentam apenas as chapas normalizadas. As chapas diferenciadas talvez tragam
alguns problemas para a reciclagem pela incorporação de outros materiais como o
vinil, ou a presença de outros materiais não informados, no entanto, a maior parte
dos produtos comercializados são as três chapas normalizadas.
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Fabricante 1(1)
Alemanha

Fabricante 2(2)
França

Chapas standard
(ST)

Chapas Standard (ST) são indicadas
para uso geral, sendo normalmente
utilizadas em paredes, tetos e
revestimentos de áreas secas.
Espessura: 9,5 / 12,5 e 15 mm

Chapas Standard (ST) obedecendo
às especificações das Normas
Brasileiras
Espessuras: 6,4 / 9,5 / 12,5 / 15
mm

Chapas resistentes
à umidade (RU)

Chapas Resistentes à Umidade (RU),
também conhecidas como "chapas
verdes",
possuem
elementos
hidrofugantes e são indicadas para
uso em
áreas úmidas como
banheiros, cozinhas e áreas de
serviço.
Espessura: 9,5 / 12,5 e 15 mm
Alta resistência ao fogo que
naturalmente o gesso possui, as
Chapas Resistentes ao Fogo (RF)
contêm retardantes de chama em sua
fórmula, sendo indicadas para uso em
áreas especiais como saídas de
emergência e escadas enclausuradas.
Espessura: 12,5 e 15 mm
Chapas Techniforro têm revestimento
vinílico. Espessura: 6,5 e 9,5 mm

Chapas Resistentes à Umidade
(RU), obedecendo às
especificações das Normas
Brasileiras
Espessuras: 12,5 mm

Origem

Chapas resistentes
ao fogo (RF)

Diferencial 1

Diferencial 2

Diferencial 3

Diferencial 4

Diferencial 5

Chapa específica para prevenir e
corrigir problemas de odores e
proporcionar conforto acústico.
Espessura: 12,5 mm
Chapa Indicada para instalação de
paredes, tetos e revestimentos em
curvos, com raios de apenas 1 m,
para aplicações a seco, e de até 30
cm,
para
aplicações
após
umedecimento das chapas.
Espessura: 6,5 mm
Chapas com elevada proteção ao
fogo, têm como principal diferencial a
sua composição, com aditivos e fibras
que as tornam incombustíveis.
Espessura 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 mm
Chapas de Alta Dureza tem alma de
gesso aditivado misturado com fibra
de vidro.
Espessura: 12,5 mm

Chapas Resistentes ao Fogo (RF)
obedecendo às especificações das
Normas Brasileiras
Espessura: 12,5 mm

Chapa FGR Liso / Linho – forro
removível revestido com vinil.
Espessura: 9,5 mm
Chapa GypSOM – absorção
acústica parede e forro.
Espessura: 12,5 mm
---

---

---

Quadro 10 - Apresentação de chapas fabricadas no Brasil pelas fabricantes
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Knauf Drywall(2011) e Lafarge Gypsum (2011)

4.5 O sistema construtivo

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009) - a NBR 15758
partes 1 a 3 -, o sistema construtivo em chapas de gesso para Drywall é um conjunto
de componentes formado por chapa de gesso para Drywall, estrutura de perfis de
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aço, acessórios de fixação e insumos, destinados a atender determinadas funções
de compartimentação vertical e horizontal, funções estéticas, isolamento térmico e
acústico, resistência ao fogo e de revestimento interno de vedações verticais.
Ou seja, trata-se de um sistema de construção a seco que pode ser utilizado
para execução de vedações internas, forros planos, curvos, horizontais ou
inclinados, e também pode ser utilizado como revestimento de vedações executadas
em alvenarias.
Neste sistema, é possível fazer as instalações elétricas, de som, telefonia,
hidráulica, sanitária e aspiração central internamente nas paredes e forro. Apenas
não é permitido executar as instalações de gás no interior do sistema Drywall
(ASSOCIAÇÃO DRYWALL, 2006).
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009, p.10) - NBR
15758, os montantes devem ser encaixados nas guias, com espaçamento máximo
de 60 cm. A colocação das chapas deve “[...] manter as juntas desencontradas em
relação às da outra face, e no caso de chapas duplas, as juntas da segunda camada
devem ser defasadas da primeira.”
De acordo com a NBR 14715, a largura máxima das chapas é de 1200 mm, e
o comprimento máximo de 3600 mm (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010). Os três principais fabricantes que atuam no Brasil produzem as
chapas standard (ST) com larguras de 600 mm e 1200 mm, e a chapa resistente à
umidade (RU) e a resistente ao fogo (RF) apenas na largura de 1200 mm.
Por se tratar de um sistema de chapas onde as modulações da largura são
múltiplos de 0,6 metros, é inevitável a necessidade de corte das chapas para o
fechamento das paredes, levando, consequentemente, à geração de resíduos. No
caso das alturas, estas podem ser de até 3.600 mm, segundo a NBR 14715, parte 1
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), sendo os tamanhos
usualmente produzidos de 1800, 2400 e 2800 mm, podendo ser produzido em
medidas diferenciadas por encomenda às fábricas.
A possibilidade de cortar em tamanhos especiais na altura torna-se uma
vantagem para obras que utilizam grande quantidade do material. Desta forma,
sendo adquirido material na altura correta do pé direito da obra, não é necessário
realizar cortes e, consequentemente, gera-se menos resíduo. No entanto, esta
prática não se torna viável para obras com consumo pequeno de material.
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Segundo a Associação Drywall (2006), os sistemas de parede, forro e de
revestimento prevêem 5% de perdas, inerentes ao sistema e ao processo
construtivo, e que podem ser mantidas quando há um bom projeto de vedação
compatibilizado com os demais projetos, como de estruturas, de alvenarias e de
instalações. Caso contrário, as perdas podem ser maiores.
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5 GESTÃO DE RESÍDUOS DE GESSO E AS POSSIBILIDADES DE RECICLAGEM

Assim como os demais resíduos de construção civil, a devida gestão dos
resíduos de gesso deve começar muito antes da própria geração, buscando
prioritariamente a redução da geração. Para que isso ocorra, é necessário o devido
planejamento de várias etapas antes do próprio processo de execução de obra,
etapas essas que se iniciam no projeto para a produção, com a definição da
modulação e do programa de corte das chapas de Drywall. A aquisição de material
em quantidade adequada e dentro dos padrões devidamente especificados em
projeto também é importante, respeitando-se os componentes pré-definidos. O
transporte adequado, tanto para a obra quanto dentro do canteiro de obra, evita
danificar as chapas e, consequentemente, gera menos resíduo. A estocagem deve
ser feita em local protegido e seco. Na etapa de execução, propriamente dita, é de
fundamental importância empregar mão de obra qualificada e respeitar projetos
executivos, buscando, desta forma, a redução dos resíduos gerados.
Uma forma eficaz de se pensar a questão dos resíduos de construção civil,
conforme já enfatizado anteriormente, é não produzi-lo. E isso não sendo possível,
deve-se evitar o ciclo de vida linear dos materiais (Figura 10) e permitir que os
materiais tenham um ciclo de vida fechado (Figura 11), ou seja, que permita a
reinserção dos resíduos gerados novamente no ciclo, seja na forma de reúso ou
reciclagem.

Figura 10 - Ciclo de vida útil linear de materiais e produtos
Fonte: adaptado de Addis (2010)
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Figura 11 - Ciclo de vida fechado para materiais
Fonte: adaptado de Addis, (2010)

A cultura de reúso ou reciclagem dos materiais não surge sem estímulos.
Alguns fatores podem influenciar e aumentar o reúso e reciclagem dos materiais,
entre eles (ADDIS, 2010):


Legislações, principalmente em relação à responsabilidade pelos custos
de eliminação dos resíduos;



Políticas públicas de planejamento ambiental e destinação de resíduos;



Ferramentas de certificação ambiental, Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED);
Vontade do cliente e estímulo do construtor e/ou fabricante.



5.1 Quantidade de resíduo de Drywall gerado e a sua gestão

Mesmo com todos os cuidados necessários, é inevitável a geração de uma
parcela de resíduos, mesmo que seja pequena. Então, devem ser adotadas medidas
visando gerenciar de forma adequada estes resíduos gerados.
Segundo Marcondes (2007), a geração dos resíduos de Drywall pode ocorrer
de duas formas: a primeira, chamada resíduo de produção, gerada no próprio
processo de fabricação das chapas; e a segunda, os resíduos gerados no próprio
processo de execução do sistema.
Tratando primeiramente dos resíduos de produção, estes giram em torno de
1% a 3%, segundo informação dos fabricantes, e em torno de 2,5%, segundo a
Associação Drywall (apud MARCONDES, 2007).
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As perdas relacionadas ao processo de execução do sistema são maiores.
Segundo John e Cincotto (2003), as perdas na construção são significativas devido
às atividades de corte, sendo que no Brasil chegam a 5% (em m²) em canteiros de
obras. Elas dependem muito da modulação da obra e da elaboração de projetos
executivos de vedação. Segundo Campbell (2003), nas construções e reformas nos
EUA, estima-se a geração 10% a 12 % de resíduos de gesso para Drywall no
processo de execução.
Segundo Marcondes (2007), que desenvolveu pesquisa de campo, os dados
sobre a geração dos resíduos de Drywall para as construtoras apresentaram valores
entre 4 e 5% e para os montadores e distribuidores de 12%, conforme pode ser
observado na Tabela 9 e na Figura 12.

Fabricante
C

30%

20%

20%

23,33%

1,31

5%

65,33

5,44

50%

40%

50%

46,67%

2,61 / 2**

12%

156,80

13,07

20%

40%

30%

30%

1,68

12%

201,60

16,80

423,73

35,31

Média de

Fabricante
B

Quantidade
de Resíduos
de Drywall
gerado na
3
RMSP (x10
2
m /mês)

Fabricante
A

Perdas

Quantidade
de Resíduos
de Drywall
gerado na
3
RMSP (x10
2
m /ano)

Construtora

Volume da
participação de
vendas na
RMSP*
6
(x10
2
m /ano)

Distribuidor

Participação

Porcentagem de vendas das
empresas de acordo
com os consumidores

Instalador

Consumidor

Tabela 9 - Geração de resíduos em obras com o emprego de chapas de gesso para Drywall
na RMSP (no canteiro)

Total

Fonte: Marcondes (2007)
Legenda:
* Região Metropolitana de São Paulo
**Segundo Marcondes (2007), 50% dos distribuidores realizam apenas comercialização os
outros 50% oferecem também o serviço de instalação, sendo, portanto esta metade
responsável pela geração de resíduos em chapas de gesso para Drywall em canteiros de
obra, apresentando perdas iguais aos instaladores, ou seja, 12%.
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Fluxo de resíduos em chapas de gesso para Drywall na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP)

Produção de chapas – RMSP
5,6 milhões m²/ano =
47,6 mil t/ano

Resíduos de chapas de gesso para
Drywall vindos dos fabricantes
140 mil m² / ano
1,19 mil t/ano

Consumo de chapas – RMSP
5,6 milhões m²/ano =
47,6 mil t/ano

Resíduos de chapas de gesso para
Drywall vindos de canteiros de obra
423,73 mil m² / ano
3,6 mil t/ano

Figura 12 - Síntese da geração de resíduos de Chapas de Gesso para Drywall na Região
Metropolitana de São Paulo
Fonte: Marcondes (2007)

Segundo Marcondes (2007), a quantidade de resíduos de chapas de gesso
para Drywall gerados na fase de construção foi de 3,6 mil t/ano. Estes valores são
menores do que os 4,8 mil t/ano estimadas em John, Silva e Agopyan (2005 apud
MARCONDES, 2007), com dados do Sindicato da Indústria do Gesso do Estado de
Pernambuco (Sindugesso) e da Abragesso8. Marcondes (2007) explica que a
diferença de valores pode ter ocorrido pelo fato de a estimativa apresentada no
trabalho dela não considerar os resíduos provenientes de pequenos geradores.
John, Silva e Agopyan (2005 apud MARCONDES, 2007) estimaram, a partir
de dados do Sindugesso e da Abragesso, que os resíduos à base de gesso, na
8

Associação Brasileira dos Fabricantes de Blocos e Chapas de Gesso (Abragesso) é a
antiga denominação da Associação Drywall.
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RMSP, totalizavam cerca de 120.000 t/ano. Deste montante, 50% correspondem aos
resíduos à base de gesso gerados na fase de construção. A distribuição da geração
dos resíduos à base de gesso está representada na Figura 13.

Figura 13 - Fontes de resíduos de gesso da fase de construção na RMSP
Fonte: John, Silva e Agopyan (2005 apud MARCONDES, 2007)

5.1.1 O gerenciamento dos resíduos de gesso

Assim como os demais resíduos de construção civil, vários cuidados devem ser
tomados para a devida gestão dos resíduos de Drywall, entre eles:

I.

Segregação:
Esta pode ser feita de duas formas: no próprio local de geração, ou em
ATTs, quando os resíduos de chapas de gesso para Drywall forem
encaminhados misturados com outros resíduos de construção civil. No
entanto, algumas medidas relativas ao armazenamento e ao manuseio do
gesso devem ser adotadas, como a estocagem em local seco, sobre
paletes de madeira:
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No caso específico das chapas de gesso para Drywall, sabe-se que a
perda é muito pequena, e ocorre principalmente em função dos cortes das
chapas.
A segregação das chapas na obra é fácil em razão de suas características
geométricas, por não estar aderida a outros materiais como o gesso
massa, e pela proteção do papel cartão, que evita a dispersão do pó fino
do gesso.
Diante disso, a primeira opção de segregação no local de geração é fácil
de ser realizada e é a melhor, pois os resíduos de gesso, principalmente
em revestimentos e de gesso em plaquetas (placas pré-moldadas para
forro) ocorrem na forma de um pó fino que acaba contaminando os
demais resíduos, principalmente os de classe A. Outro motivo é que o
próprio gesso pode ser contaminado, também inviabilizando a sua
reciclagem.
Portanto, esta segregação dos resíduos de gesso deve ser realizada para
que não haja a contaminação dos resíduos classe A e para que os
próprios resíduos de gesso não sejam contaminados, como explicado a
seguir.
Os resíduos de gesso como contaminantes dos resíduos classe A:
Segundo John e Cincotto (2003), a presença de gesso torna-se um
limitante importante na reciclagem de resíduos como agregados para a
produção de componentes de concreto. Ocorre uma reação entre os
aluminatos do cimento e o sulfato do gesso em presença de umidade,
forma a etringita, um composto que ocupa volume muito maior que os
reagentes originais, criando, desta forma, tensões expansivas que levam à
desagregação das peças de concreto. O limite do teor de sulfato nos
agregados permitido pela maioria das normas é de 1%. Se não realizada a
segregação de forma adequada do gesso, pode ocorrer a contaminação
dos resíduos classe A, afetando a confiabilidade da reciclagem destes
materiais.
A contaminação dos resíduos de gesso: os resíduos de gesso durante o
processo de construção podem ser contaminados por diversos materiais
como metais (pregos, perfis), madeira e tintas. Esta contaminação
prejudica a reciclagem dos resíduos de Drywall.
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Cunha Júnior (2005) apresentou orientações para a adequada segregação
dos resíduos de gesso (Quadro 11).

ORIGEM DO
RESÍDUO

SEGREGAÇÃO

Chapas de gesso
(Drywall)

Delimitar uma área exclusiva para deposição dos
resíduos em locais cobertos. Deve-se evitar qualquer tipo
de contaminação, principalmente por metais.

O gesso não aproveitado não deve ser depositado nas
mesmas pilhas dos resíduos classe A. Deve haver um
local
específico
para
o
acondicionamento
e
Gesso para
armazenamento deste resíduo em locais cobertos. Deve
revestimento
evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente por
metais.
Delimitar uma área exclusiva para deposição dos
Placas pré-moldadas resíduos em locais cobertos. Deve-se evitar qualquer tipo
de gesso
de contaminação, principalmente por metais.
Quadro 11 - Segregação dos resíduos de gesso
Fonte: Cunha Júnior (2005)

II.

Reutilização
No caso das chapas de gesso para Drywall, a reutilização é possível
apenas para sobras grandes de placas cortadas com tamanhos próximos
a meia chapa ou, dependendo do serviço a ser feito, até um quarto de
chapa (como é o caso de refazer trechos em que houve necessidade de
corrigir vazamentos de instalações hidráulicas). Os recortes pequenos
devem ser separados conforme indicado no item I.
Para o meio ambiente, o reúso dos materiais é melhor do que reciclagem,
segundo Addis (2010), pois há menor emissão de poluentes do que no
processo de reciclagem. Para Marvin (2000), a reutilização não requer
nenhuma entrada de energia extra, além da energia necessária para o
transporte; desta forma, quando opta-se pelo reúso de chapas de Drywall,
é necessário analisar alguns fatores, como:


o custo do transporte do material;



a quantidade de material a ser enviado para reúso;



tempo gasto para aproveitar placas já cortadas;



o tamanho das placas;



desempenho dos elementos construtivos.

99

Assim, torna-se mais adequado adotar esta possibilidade de reúso de chapas
de gesso para Drywall na mesma obra, reaproveitando cortes de chapas, desde que
não haja prejuízo final no desempenho do sistema construtivo.
Segundo Addis (2010), o reúso de chapas de gesso para Drywall apresenta
uma grande viabilidade e um benefício ambiental médio. Quando se trata de
utilização de produtos recuperados de demolição a viabilidade passa a ser baixa e o
benefício ambiental continua a ser médio, e para a obtenção de produtos de
construção com conteúdo reciclado a viabilidade é média e o benefício ambiental
continua a ser médio.
Na verdade, a prática de reúso de chapas de Drywall já está embutida na
nossa cultura, mas de uma forma muito discreta. Muitas vezes, nas manutenções
realizadas em instalações hidráulicas executadas em paredes de Drywall, quando no
corte as placas não ficam muito danificadas, as mesmas são reutilizadas para
fechamento do recorte aberto.
No entanto, serão apresentados outros casos onde existem registros de reúso
de placas de Drywall:


Casa Paroquial de Birmingham, Reino Unido: onde a obra contou
com uma equipe de profissionais que analisou detalhadamente
material por material da antiga casa paroquial e um dos materiais
que foi reutilizado foram as chapas de gesso para Drywall (ADDIS,
2010);



Habitat for Humanity, Califórnia: vários locais de troca de materiais
aceitam doações de placas de Drywall, desde que as chapas tenham
pelo menos metade do tamanho de uma placa inteira (MARVIN,
2000);



Empresa Residuum, Vermont: trata-se de uma empresa sem fins
lucrativos que recebe os resíduos de Drywall, desde que não estejam
contaminados e em quantidade significativa. Neste caso, os custos
de transporte ficam por conta do gerador (MARVIN, 2000).



Pizzagalli Construction Company: em 1994, a empresa foi contratada
para transformar um edifício de escritórios da IBM em armazém. Esta
obra envolveu a remoção de cinco mil chapas de Drywall, com
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dimensões de 1,20 m X 3 m, com cerca de 45 quilos cada9. A taxa
para envio para aterro era de 74 dólares por tonelada. Como solução
para o problema, a construtora entrou em contato com a empresa
Vermont Business Exchange (VBMX), e por meio de um programa
financiado pelo governo, que estimula o reúso de resíduos industriais
por outras empresas, propôs emitir um comunicado na imprensa de
propaganda livre de doação de chapas de Drywall. Como condição
para a aquisição, as empresas interessadas deveriam levar no
mínimo 20 chapas. Como resultado, no final da tarde, todos os
paineis tinham sido requisitados, gerando à construtora uma
economia de mais de 15 mil dólares, além de evitar o descarte em
aterros de 75% do Drywall retirado da obra (MARVIN, 2000).

III.

Acondicionamento/armazenamento
O acondicionamento inicial no momento da geração deve ser realizado em
pilhas formadas próximas dos locais de geração, nos respectivos
pavimentos.
O armazenamento final na obra deve ocorrer em caçambas estacionárias,
separado dos demais resíduos como concreto, alvenaria, etc.

IV.

Transporte interno e externo
O transporte interno dos resíduos de gesso na obra podem ser realizados
por meio de carrinhos, giricas, no caso do transporte horizontal, e de
elevadores de carga ou gruas no caso do transporte vertical. A frequência
de transporte vai depender do volume que estiver sendo gerado;
dependendo da etapa, pode ser necessária a descida diária dos resíduos,
no entanto, a retirada semanal é o mais usual.
Para o transporte externo, o usual é o emprego de caminhões-caçambas
basculantes, cobertos com lona para evitar o espalhamento dos resíduos
em vias públicas.

9

Pela norma NBR 14715-1/2010, os limites de densidade mínimo e máximo para as chapas
de 12,5 mm apresentam valores de 8,0 e 12,0 kg/m², respectivamente, o que resultariam
em pesos de 28,8 a 43,2 kg por chapa; no caso das chapas de 15 mm os limites mínimos e
máximos de densidade passam a ser de 10 e 14 kg/m², respectivamente, obtendo-se os
pesos das chapas entre 36 e 50,4 kg.
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V.

Destinação
Na cidade de São Paulo as destinações possíveis, atualmente, são:
 ATT´s, que irão separar os materiais e encaminhar para a reciclagem;
 Devolução à fábrica de chapas de gesso para Drywall;
 Deposição em aterros sanitários.

No entanto, segundo Munhoz e Renofio (2007), a disposição de gesso em
aterros sanitários não é prática recomendada, exceto quando enclausurado e sem
contato com a matéria orgânica e água. Isso porque o gesso em contato com
umidade e condições anaeróbicas, com baixo pH, e sob ação de bactérias redutoras
de sulfatos, condições presentes em muitos aterros sanitários e lixões, pode formar
gás sulfídrico (H2S), que possui odor característico de ovo podre, é tóxico e
inflamável. Segundo CIWMB (apud JOHN; CINCOTTO, 2003), esta é a razão pela
qual o produto tem sido banido de vários aterros sanitários nos Estados Unidos,
principalmente quando se trata de gesso para Drywall, material que tem uma
composição bem mais complexa do que o gesso comum.
No entanto, ainda temos problemas com o descarte dos resíduos de chapas
de gesso para Drywall, pois “A empresa faz o descarte do ‘Drywall in natura’ sem
qualquer forma de tratamento que o levará a ser depositado em aterros sanitários
pelo poder público ou em terrenos baldios feitos por clandestinos” (BOTELHO et.al.,
2010, p 10).
No Brasil, a legislação de destinação dos resíduos de gesso para Drywall em
aterros sanitários não é tão severa como em outros países.
Países membros da União Europeia desenvolveram várias ações que ajudam a
reduzir o volume de resíduos de gesso enviados para os aterros, entre elas:


aumento da responsabilidade de todos os envolvidos no processo,
(fabricante, revendedor, construtor e montador), com a obrigação de
fornecer informações acessíveis ao público de que o produto é reutilizável
e reciclável;



aumento no custo de envio de resíduos de gesso em aterros (chegando
em alguns casos o custo ser superior ao de aquisição do material do
fabricante) (LUND-NIELSEN, 2008).

102

Nos Estados Unidos e Canadá, as ações são menos severas do que as
tomadas pela União Europeia. Apenas algumas províncias canadenses, como British
Columbia e Ontário, proibiram a deposição de resíduos de gesso em aterros.
Massachusetts também começa a considerar a necessidade de proibição da
deposição dos resíduos de gesso em aterros (LUND-NIELSEN, 2008).
Em outros países como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia, Noruega e
Suíça, existem leis que disciplinaram a destinação, bem como foram impostas taxas
que encareceram o descarte dos resíduos de gesso em aterros sanitários,
aumentando, desta forma, a pressão para iniciarem as atividades de reciclagem
deste tipo de resíduo nestes países (LUND-NIELSEN, 2008).
No Oriente Médio, por outro lado, poucas iniciativas legislativas têm sido
propostas no sentido de reduzir o descarte dos resíduos de Drywall em aterros
sanitários.
A pressão para diminuir o descarte de resíduos de gesso em aterros está
aumentando e as atividades de reciclagem estão se tornando mais fortes em todo o
mundo (LUND-NIELSEN, 2008). A legislação da União Européia é muito rigorosa
com o lançamento de resíduos de gesso nos aterros sanitários. Há uma lei, que
entrou em vigor em julho de 2009, que exige que os resíduos de gesso sejam
lançados apenas em aterros de resíduos classificados como não inertes e não
perigosos. Outra exigência é que estes resíduos devem ser colocados em células
especiais, que impeçam a liberação de gases sulfídricos.
O Quadro 12, a seguir, apresenta um panorama geral de como a legislação, a
oferta da matéria-prima e a pressão dos clientes estão influenciando e estimulando a
implantação de usinas de reciclagem em diversos países.
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Principais
diretrizes
Legislação

Europa
União Europeia tem diretrizes que
aumentam o custo de destinação final.

EUA e Canadá

Japão e Coréia

Proibição da
destinação de resíduos
em aterros no Canadá.

Regras especiais de
deposição de
resíduos de gesso em
aterros.

Impostos sobre
deposição de gesso
em aterros.

Pequena influência.

Falta de matériasprimas baratas nas
proximidades.

Falta de matériasprimas baratas nas
proximidades

Falta de matériasprimas baratas nas
proximidades

Maior custo de
transporte de
matérias-primas
alternativas para o
gesso - como os
gessos sintéticos.
Alto custo de
eliminação e medo do
aquecimento global.

Maior custo de
transporte de
matérias-primas
alternativas para o
gesso - como os
gessos sintéticos.
Aumento do custo de
eliminação e medo do
aquecimento global.

Maior custo de
transporte de
matérias-primas
alternativas para o
gesso - como os
gessos sintéticos.
As empresas dos
EUA querem
projetos LEED.

Impostos sobre aterros.
Objetivo de reciclagem de resíduos de
construção e demolição.

Escassa
oferta de
matériaprima
barata

Pressão
dos clientes

Estender as responsabilidades ao
produtor.
Falta de fontes baratas nas
proximidades (para os países nórdicos)
Diminição do fornecimento FGD / DSG *
(no norte do continente europeu)

Custo crescente da eliminação de
resíduos, a mentalidade de reciclagem
geral e medo do aquecimento global.

Austrália e
Nova Zelândia

Oriente Médio

Proibição de
destinação de gesso
em aterro e
obrigatoriedade de
cobrir os materiais.
Maior custo de
transporte de matériasprimas alternativas
para o gesso - como os
gessos sintéticos
(norte dos EUA)

O sistema LEED **

Acordo da indústria (Reino Unido,
França, Holanda) de se comprometer a
ajudar e desenvolver a reciclagem.

Quadro 12 - Fatores que influenciam as plantas de gesso para se envolver na reciclagem
Fonte: Lund-Nielsen (2008, tradução nossa)
Legenda:
* São formas sintéticas de gesso - FGD (Gases de Combustão Desulfogypsum) ou DSG ou (DeSulfoGypsum) a partir da lavagem de gases de
SO2 de centrais elétricas a carvão.
** Leadership in Energy and Environmental Design

104

No entanto, vários países membros da UE10 estavam atrasados na
implantação destas determinações, com poucos aterros investindo na aquisição de
células

especiais

para

eliminação

de

resíduos

de

gesso

em

aterros.

Consequentemente, poucos aterros estariam disponíveis a receber este material,
encarecendo o descarte do gesso.
Desta forma, o aumento do custo de descarte dos resíduos nos aterros
adequados às novas regras impostas pelo Conselho da União Europeia resultou em
um estímulo à reciclagem do material.

5.2 A reciclagem dos resíduos de Drywall

Tem-se que analisar o impacto da mudança da legislação na gestão dos
resíduos de Drywall. Para tanto, são apresentadas as possibilidades de reciclagem
deste material.
Enquanto a Resolução Conama n.º 307/2002 informava, até 24 de maio de
2011, que para os resíduos de gesso não havia tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitissem a sua reciclagem/recuperação, em outros
países a prática de reciclagem de gesso já acontecia há algum tempo.
Alguns exemplos de práticas desenvolvidas de reciclagem de resíduos de
Drywall, segundo (LUND-NIELSEN, 2008), são:


na Europa, a empresa Gesso Recycling International iniciou suas
atividades em 2001, enviando para as fábricas de gesso matéria-prima
reciclada;



em 2007, no Reino Unido, as empresas Knauf, Lafarge e British Gypsum
formalizaram seu compromisso de reciclar mais resíduos de Drywall,
comprometendo-se a reciclar 50% de todos os resíduos de gesso de
construção nova em 2010.



em janeiro de 2008, a Associação Francesa de Gesso e o Ministério do
Meio Ambiente Holandês se comprometeram a desenvolver iniciativas de
reciclagem de resíduos de gesso;

10
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nos países nórdicos, é desenvolvida a reciclagem já há algum tempo;
cerca de 20% da matéria-prima das indústrias vem de materiais
provenientes da reciclagem;



em países como Japão, Coreia, Nova Zelândia e Austrália, as atividades
de reciclagem são estimuladas em razão das altas taxas cobradas para a
disposição dos resíduos em aterros e dos altos custos de transporte das
matérias-primas virgens;



no Oriente Médio, o incentivo à reciclagem vem do alto custo da matériaprima virgem.

A prática de utilizar gesso reciclado na Europa não é recente; começou há
uns 20 ou 30 anos atrás, com a utilização de FGD/DSG, gessos sintéticos, obtidos a
partir da lavagem de gases de SO2 de centrais elétricas a carvão. A utilização deste
material reciclado tem influenciado em vários fatores na fabricação do gesso, como
o custo do fornecimento da matéria-prima, escolha dos equipamentos e técnicas de
produção utilizados nas fábricas e até mesmo na localização das plantas industriais,
que passaram a ser removidas de locais próximos das minas para locais onde há
facilidade de fornecimento do material reciclado (LUND-NIELSEN, 2010).
Para Lund-Nielsen (2008), três fatores são determinantes na mudança de
atitude em relação à reciclagem de gesso:
1)

Legislação;

2)

A oferta escassa de matérias-primas baratas;

3)

Pressão por parte dos clientes e mercados.

Segundo Marvin (2000), várias são as possibilidades de utilização dos produtos
reciclados do gesso. Dentre elas estão:


a reinserção no processo de fabricação de chapas de gesso para Drywall;



a produção de cimento;



a aplicações no solo (correção do solo, aditivo para compostagem,
forração para animais, campos de lazer e esporte, facilitar a lixiviação do
sódio);



a absorção de óleos;
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o cultivo de cogumelos;



a redução do odor em estábulos;



o tratamento de água.

5.2.1 Reinserção no processo de fabricação de chapas de gesso para Drywall

Segundo Marvin (2000), é possível utilizar 95% dos resíduos de Drywall na
fabricação de novas chapas. Este processo é viável em função da grande pureza do
gesso; no entanto, para que seja mantida a integridade do processo é necessário
realizar a separação do papel cartão e do gesso.
A viabilidade econômica deste processo está diretamente ligada com os
custos de transporte e com o valor cobrado para envio destes resíduos para o
aterro.
Outro fator determinante no uso de resíduos de chapas de gesso para Drywall
na fabricação de novas chapas está nos custos da matéria-prima virgem e do gesso
“sintético”. Ou seja, o resíduo deve apresentar um custo competitivo, quando
analisado todo o seu ciclo de obtenção, se comparado com a matéria-prima virgem
ou com o gesso sintético.
Outras considerações devem ser feitas em se tratando da utilização dos
resíduos de chapas de gesso para Drywall no processo de fabricação de novas
chapas:
a)

é necessário analisar o impacto ambiental causado pelo transporte dos
resíduos;

b)

localização da plantas industriais que fabricam as chapas de gesso para
Drywall;

c)

se há oferta suficiente deste resíduo para abastecer uma linha de
produção;

d)

é necessário realizar um estudo comparativo do consumo de energia
gasto na produção das chapas com matéria-prima virgem e matéria-prima
reciclada, buscando informações da viabilidade técnica, econômica e o
resultado ambiental conseguido com produto feito com a matéria-prima
reciclada.
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5.2.2 Produção de cimento

O gesso é utilizado no processo de fabricação do cimento na porcentagem de
3% a 5% para controlar o seu tempo de pega. Para não prejudicar a qualidade do
cimento, este “aditivo” deve apresentar grande pureza. O papel, quando presente
em quantidades superiores a 1%, é prejudicial, portanto, há um consenso que os
resíduos de chapas de gesso para Drywall que apresentam menos de 1% de papel
podem ser utilizados na fabricação de cimento. Esta aplicação dos resíduos
encontra como concorrente outras fontes como o fosfogesso e resíduos de gesso
industrial, que apresentam as características necessárias para a utilização. Portanto,
para que seja viável a utilização dos resíduos de chapas de gesso para Drywall, é
necessário haver vantagens econômicas e a garantia da pureza do material, que
pode ser conseguida apenas com a adequada gestão dos resíduos.

5.2.3 Aplicações no solo

O gesso apresenta diversas aplicações relacionadas ao solo, tanto para a
agricultura quanto para a pecuária, com a possibilidade do uso dos resíduos de
chapas de gesso para Drywall. Dentre as aplicações, segundo Marvin (2000) estão:
a)

Correção do solo: utilizado na agricultura, recreação, marcação de
campos de atletismo e em plantações de cogumelos e pastagens. O
gesso melhora a subsuperfície do solo servindo como um condicionador
do solo, além de servir como fonte de enxofre e cálcio. Segundo Souza et
al. (2001), entre as vantagens do uso do gesso estão: aumento da
quantidade de raízes em profundidade, aumento da absorção de água,
maior resistência à seca, e redução no teor de alumínio. No entanto, o
excesso de gesso causa o transporte dos nutrientes para as camadas
mais profundas, causando uma deficiência de nutrientes na superfície;

b)

Aditivos para compostagem: o gesso é utilizado visando ao aumento do
sulfato e a consequente redução do processo de volatização do NH3
(amônia);

c)

Forração para animais: o gesso pode ser aplicado sozinho ou com aparas
de madeiras e papéis. O uso deste material diminui problemas nas patas

108

de vacas e galinhas, melhorando a saúde destes animais. No entanto,
alguns cuidados devem ser tomados para evitar a armazenagem do gesso
em tanques de esterco, pois esta condição pode causar reações
anaeróbicas e a formação de gás sulfídrico.
d)

Campos de lazer e esporte: a aplicação de resíduos de chapas de gesso
para Drywall em campos gramados como de golfe e de futebol
apresentam-se eficazes para o crescimento da grama; no entanto, como
no mercado há diversos produtos bastante eficazes, a relação custo X
benefício tem que ser atrativa em relação aos produtos concorrentes,
segundo Marvin (2000). Outra aplicação é a marcação de pistas de
atletismo, e, neste caso, também deve ser analisado o custo da utilização
dos resíduos.

5.2.4 Absorvente de óleo e petróleo

O gesso é bom absorvente para pequenos derrames de petróleo e óleo. No
entanto, a cor branca do gesso deixa este absorvente altamente visível, tornando-se,
desta forma, pouco interessante para as empresas que necessitam limpar o
vazamento destes produtos, expondo mais facilmente o volume do derramamento. A
opção de utilizar os resíduos de chapas de gesso para Drywall para absorver estes
produtos apenas é viável se o local de geração for próximo ao local de derrame;
caso contrário, é mais valioso utilizar estes resíduos para fins agrícolas, pois o
transporte torna-se caro.

5.2.5 Cultivo de cogumelos

Segundo Marvin (2000), é comum produtores de cogumelos adicionarem
resíduos de gesso em seus compostos para reduzir a oleosidade da mistura para
cultivo de cogumelo. O gesso é adicionado aos compostos para aumentar a
aglomeração de substâncias químicas específicas.
Gesso também ajuda a aumentar a circulação de ar dentro do composto
devido à maneira em que ele adere à palha dentro da mistura preparada para o
cultivo do cogumelo.
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5.2.6 Redução do odor

O gesso tem propriedades químicas que auxiliam na absorção de odores. O
estado de Washington tem conduzido alguns estudos que têm apresentado alguns
resultados satisfatórios. O maior obstáculo quando se utiliza o gesso como um
agente redutor de odor está em controlar qualquer decomposição que possa ocorrer.

5.2.7 Tratamento de Água

As chapas de gesso para Drywall ajudam a clarear águas turvas. Quando o
gesso é adicionado às lagoas lamacentas, as partículas de argila em suspensão
precipitam e se depositam no fundo.
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6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS
APLICADAS
Conforme exposto na seção 1.3 - Metodologia de Pesquisa, primeiro realizouse a pesquisa bibliográfica, e buscando levantar dados qualitativos de como está
sendo realizada a gestão dos resíduos de Drywall, foram realizadas entrevistas em
diversos segmentos que, de alguma forma, têm influência ou influenciam na gestão
dos resíduos de chapas de gesso para Drywall.
A apresentação dos resultados é feita separadamente, por grupos, onde cada
grupo reuniu alguns segmentos pesquisados. A aplicação das entrevistas, assim
como a análise, foi realizada para três grupos:
1.

Grupo de orientação – composto pelo segmento Associação Drywall,
Associação de Reciclagem e pela empresa de consultoria, grupo este que
tem a função de definir orientações para uma adequada gestão dos
resíduos;

2.

Grupo de geração – neste grupo os resultados são apresentados em dois
subgrupos:
2.1. Geração de resíduos pré-consumo – neste subgrupo estão presentes
as fabricantes, onde há geração dos resíduos de chapas de gesso
para Drywall inerentes ao processo de fabricação;
2.2. Geração de resíduos pós-consumo – neste subgrupo estão
presentes: grandes geradores de resíduos, que são as construtoras e
montadoras; pequenas geradoras de resíduos, que são pequenas
montadoras, empreiteiros e os proprietários de imóveis, que realizam
reformas com Drywall, com resíduos gerados inerentes ao processo
de execução ou demolição do sistema.

3.

Grupo de destinação – este grupo é composto por transportadores de
resíduos, ATT´s que atualmente estão recebendo estes resíduos em São
Paulo e empresas que reciclam ou destinam para a reciclagem os
resíduos de chapas de gesso para Drywall.

A distribuição das entrevistas aplicadas por grupo e subgrupos pode ser
constatada nas Figuras 14 e 15.
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Figura 14 - Esquema de distribuição de entrevistas aplicadas
Fonte: Elaborado pela autora

Distribuição das entrevistas
9,1%
27,3%
orientação
geração
destinação
63,6%

Figura 15 - Esquema de distribuição de entrevistas aplicadas
Fonte: Elaborado pela autora

Grande parte dos resultados é apresentada de forma descritiva, pois a
maioria das questões elaboradas no roteiro das entrevistas foram questões abertas;
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no entanto, em alguns roteiros foram elaboradas questões fechadas, sendo possível,
desta forma, apresentar os resultados em gráficos ou tabelas, permitindo desta uma
melhor visualização dos resultados obtidos.

6.1 Resultados do grupo de orientação
As informações obtidas com a aplicação destas entrevistas colaboraram para
compreender diversos fatores que ocorrem em todas as fases do processo
produtivo, desde a geração dos resíduos até o descarte, além das orientações que
estão sendo dadas aos geradores (APÊNDICE A).

6.1.1 Associação Drywall

No caso da Associação Drywall, as orientações são passadas aos geradores por
meio da cartilha sobre resíduos de gesso na construção civil, elaborada pela
Associação com o apoio do Sinduscon-SP e do Sindugesso, tendo sua primeira
versão em 2009 e sua segunda versão em setembro de 2011. Nesta última versão
foi incorporada a Resolução Conama n.º 431, de 2011. São também passadas
orientações por meio de respostas a consultas por correio eletrônico ou contato
telefônico.
Para a Associação Drywall o importante para o gerador é ter ciência de que
há possibilidades para a reciclagem dos resíduos de gesso e consequentemente
para as chapas de Drywall e, como representante institucional das empresas
fabricantes das chapas, entende que a responsabilidade pelos resíduos gerados e
sua destinação são dos geradores. No entanto, o poder público tem uma parcela
ainda maior de responsabilidade, pois não desburocratiza e nem fiscaliza de forma
efetiva os processos relacionados à gestão de resíduos de construção civil como,
por exemplo, regulamentando o projeto de gerenciamento de resíduos, tornando
mais fácil o processo de abertura de ATT´s, além de fiscalizar de forma atuante os
geradores de resíduos que não atendam às determinações das legislações de todas
as instâncias. A necessidade de facilitar a abertura de novas ATT´s visa a aumentar
o número de espaços para recebimento de resíduos de construção civil, segregá-los
de forma adequada e enviá-los à indústria.
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No entanto, na Lei n.º 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em sua
seção II, artigo 30, estabelece a responsabilidade compartilhada, onde fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, os consumidores e os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, de forma
individualizada e encadeada, têm responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos (BRASIL, 2010).
Outro ponto importante de ser ressaltado na política nacional de resíduos
sólidos que questiona a posição da Associação Drywall é o artigo 31, transcrito a
seguir:
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de
gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a
responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que
abrange:
I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no
mercado de produtos:
a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à
reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos
possível;
II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e
eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;
III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o
uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente
adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa
na forma do art. 33;
IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de
compromisso com o Município, participar das ações previstas no plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos
ainda não inclusos no sistema de logística reversa. (BRASIL, 2010)

Para a Associação Drywall, alguns problemas para as indústrias aceitarem os
resíduos de construção são relativos à contaminação do resíduo e ao fornecimento
em volume variável, dificultando, desta forma, o cumprimento de cronogramas
estabelecidos para as linhas de produção de fábricas. Para que estes problemas
sejam resolvidos é necessário haver mais locais que recebam, estoquem,
segreguem

e

encaminhem

estes

resíduos

para

a

devida

destinação,

preferencialmente para a reciclagem, entrando como matéria-prima da própria
indústria que fabrica as chapas de gesso para Drywall, ou ainda de outras indústrias.
A Associação Drywall entende ser um pouco complicado aplicar a logística
reversa em obras de construção civil, uma vez que existem muitos fornecedores de
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materiais e fazer com que todos recebam seus resíduos de volta pode causar
problemas de congestionamento da obra, ficando muito difícil administrar e cumprir
cronogramas e aumentar o custo final da destinação, com tantos resíduos de
empresas diferentes envolvidas.
Quando perguntou-se a Associação sobre a alteração da Resolução Conama
nº307 a mesma respondeu: “Com a nova resolução Conama saiu o medo de se
trabalhar e ter o material, ‘fazer o certo não é mais crime’. Vai ajudar a regularizar a
situação do gesso e incentivar a reciclagem.”11

6.1.2 Empresa de Consultoria

Na empresa de consultoria as orientações são dadas por meio da elaboração
do projeto de gerenciamento de resíduos e por relatórios técnicos elaborados para
as construtoras que contratam o serviço da empresa.
As orientações que a empresa de consultoria repassa são mais focadas na
fase de geração, gestão e destinação dos resíduos, no entanto esta orienta também
sobre a importância de buscar fornecedores de materiais de estimulem a logística
reversa, visando facilitar o descarte e redução dos custos com os resíduos.
Para a empresa de consultoria, além da necessidade da permanente ação do
poder público, passando a exigir o projeto de gerenciamento de resíduos dos
grandes geradores, fiscalizando de forma efetiva e facilitando a abertura de novas
ATT´s, a responsabilidade pelos resíduos gerados é de toda a cadeia produtiva,
tanto dos fabricantes, que devem facilitar e incentivar a logística reversa, como dos
geradores, que devem fazer a adequada gestão e destinação, procurando sempre
reutilizar e reciclar os resíduos.
De acordo com a empresa de consultoria entrevistada, o projeto de
gerenciamento de resíduos não está sendo exigido pela Prefeitura de São Paulo,
pois a Lei n.º 14.803, em seu artigo 24, expõe que o poder executivo regulamentará
o procedimento de elaboração, aceitação e fiscalização dos projetos de
gerenciamento de resíduos, inclusive de obras públicas, sendo que isso ainda não
ocorreu e, portanto, não há como exigir (SÃO PAULO, 2008).

11

Informação obtida através de entrevista
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As orientações repassadas às construtoras dizem respeito à segregação dos
resíduos gerados já no local de geração, depois a estocagem em recipientes
adequados em função do tipo e volume de resíduo, o transporte e a devida
destinação dos mesmos.
No entanto, a ênfase das recomendações é dada na contratação de
transportadores de resíduos, pois, mesmo utilizando empresas que constam no site
da Prefeitura como regularizadas, diversas apresentam o número de registro de
outras empresas e, desta forma, cadastros irregulares. A contratação destas
empresas que utilizam número de registro indevido leva as contratantes a não terem
a garantia de que a transportadora esteja descartando realmente os resíduos em
local apropriado e, caso haja o descarte em local indevido, caracterizado como crime
ambiental, a construtora é responsabilizada.
Outro aspecto importante, recomendado pela empresa de consultoria às
construtoras que contratam seu serviço, refere-se à destinação dos resíduos. Por
meio de um relatório técnico, repassa contatos tanto de transportadoras como de
ATT´s que encaminham os resíduos para reciclagem. No entanto, também é
explicado que para que estes resíduos sejam reciclados é primordial que não haja a
contaminação dos mesmos.
No caso específico de chapas de gesso para Drywall, é recomendado para as
construtoras adquirirem o material da fabricante que aceita os resíduos para reinserir
no seu processo de fabricação de novas chapas, facilitando o descarte adequado
deste material.
Quando foi questionado sobre a mudança da Resolução Conama n.º 307 a
resposta foi à seguinte: “Apenas tirou o estigma de que o material não é reciclável.”
(informação verbal)12

6.1.3 Associação de reciclagem
A Associação de reciclagem, como suas atividades ainda são muito recentes,
repassa as orientações aos geradores por meio de contatos telefônicos e
informações em sua página eletrônica.

12

Informação obtida através de entrevista
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As orientações dadas pela Associação de Reciclagem limita-se às fases de
geração, gestão e destinação dos resíduos, mas pouco se orienta os geradores com
relação às fases de projeto e planejamento da obra.
A Associação de Reciclagem entende que a alteração da resolução não trará
grandes modificações no que já estava sendo feito, pois o gesso já estava sendo
encaminhado para a reciclagem, a mesma enfatiza a necessidade de segregar estes
resíduos em relação aos demais, permitindo a reciclagem.
Para as três entrevistadas que orientam sobre a gestão dos resíduos, o que
alterou foi apenas a imagem do material, passando a ter uma imagem melhor sendo
considerado reciclável.
6.2 Resultados do grupo de geração
As entrevistas aplicadas para o grupo de geradores buscaram compreender o
procedimento que está sendo adotado para a gestão dos resíduos de chapas de
gesso para Drywall. Os resultados são apresentados nos subgrupos de geração préconsumo, composto pelos fabricantes de chapas de gesso para Drywall, e de pósconsumo, formado por pequenos geradores (empreiteiro, montadora e proprietários
de imóveis), grandes geradores (construtoras e montadoras), conforme distribuído
na figura 16.
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Figura 16 - Esquema de distribuição de entrevistas aplicadas no grupo de geradores
Fonte: Elaborado pela autora

6.2.1 Subgrupo de geração pré-consumo

Com as entrevistas aplicadas aos fabricantes de chapas de gesso para
Drywall, foi possível conhecer qual o procedimento adotado por cada fabricante com
relação ao destino dado aos resíduos gerados inerentes ao processo de fabricação
deste material. Outro importante conhecimento adquirido foi referente às orientações
que os fabricantes repassam ao consumidor final com relação ao destino dos
resíduos de Drywall.
Foram aplicadas entrevistas em três das quatro empresas que têm fábricas
no Brasil, resultando em 75% do segmento pesquisado.
Das três fabricantes entrevistadas, duas destas inserem até 10% dos
resíduos de produção novamente na fabricação de novas chapas e apenas uma,
após análise, considerou ser melhor, do ponto de vista econômico, a venda destes
resíduos de produção para a indústria cimenteira (Figura 17).
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Figura 17 - Esquema de utilização dos resíduos de produção pelas fabricantes
Fonte: Elaborado pela autora

Quando se perguntou sobre as orientações repassadas ao consumidor final
sobre os resíduos de chapas de gesso para Drywall, as três expuseram que são
repassadas informações nos treinamentos de montagem do sistema que fornecem,
de forma simples, referenciando o documento elaborado pela Associação Drywall
sobre reciclagem de gesso. Ou seja, apenas os usuários do sistema que realizam o
curso de montagem recebem as informações; os consumidores que adquirem o
material de distribuidoras, ou que realizam alguma reforma com demolição que
contenha este tipo de resíduo não tem qualquer informação sobre o que fazer com
os resíduos de Drywall e a necessidade de segregar e descartar separadamente
estes resíduos em relação aos resíduos classe A.
O que se percebe é que as empresas fabricantes entendem que a
responsabilidade dos resíduos gerados pós-consumo é do gerador, e que esta
responsabilidade deixa de ser do fabricante. Com relação aos resíduos de préconsumo, cada uma buscou o caminho melhor, economicamente, para resolver a
destinação destes resíduos.
Na questão relativa à alteração da Resolução Conama as respostas de duas
foram que não terá alteração, pois já inserem seus resíduos na própria produção; no
entanto, a terceira apresentou a seguinte resposta:

119

[...] acha que não vai mudar nada; o que precisa é maior
conscientizarão do Poder Público. O Poder Público se omite e é
difícil fazer ATT em São Paulo; criam dificuldades para poder fazer
as ATT´S, colocam barreiras. A mudança da resolução pode alterar
apenas o preço das caçambas, barateando, mas do restante os
fabricantes já dão alguma solução para os resíduos de produção
para resolver o problema dos custos de descarte. Talvez com a
mudança da resolução passe a ter mais facilidade de contratar as
caçambas que queiram receber o gesso (informação verbal).13

6.2.2 Subgrupo Geração pós-consumo

Compõem este subgrupo - grandes geradores (construtoras e montadoras)
pequenos geradores (empreiteiro, montadora e proprietários de imóveis) -, a
aplicação das entrevistas buscou compreender, inicialmente, se há preocupação em
reduzir a geração dos resíduos das chapas de gesso para Drywall e, posteriormente,
se é realizada a gestão dos resíduos gerados, de que forma está sendo realizada e
como estão sendo descartados.
Neste subgrupogrupo, teve a participação de seis pequenos geradores, sendo
quatro proprietários de imóveis, um empreiteiro e um montador, 12 grandes
geradores, sendo quatro montadoras e oito construtoras, totalizando 18 entrevistas
aplicadas. Para melhor compreensão dos resultados, os roteiros das entrevistas
encontram-se no Apêndice B.
A apresentação dos resultados foi realizada separadamente nos subgrupos
grandes geradores e pequenos geradores.

6.2.2.1 Grandes geradores

Em um total de 12 entrevistas, oito afirmaram realizar obras de cunho
residencial e comercial, três afirmaram realizar obras residenciais e apenas uma
montadora afirmou atuar apenas no segmento comercial.
Nas respostas para a pergunta relativa ao padrão das obras, cinco
entrevistadas afirmaram trabalhar com construções de alto padrão, uma com
construção de médio padrão, duas com construções de padrão médio e popular, três
com padrão médio e alto e uma com construções em padrão popular, médio e alto.

13

Informação obtida do fabricante
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Na questão sobre a área das obras, constatou-se que os que apresentam
obras de padrão popular e médio têm áreas entre 45m² a 90 m² por unidade
habitacional; já as que afirmaram trabalhar com alto padrão, apresentam áreas de
125 m² até 2.000 m² por unidade habitacional.
Na questão sobre qual o principal uso do Drywall, as montadoras
apresentaram usos mais diversificados, como vedação, forro, sancas, nichos. As
construtoras, por sua vez, limitam mais seu uso a vedações de paredes hidráulicas e
prumadas elétricas, conforme pode ser constatado nas Fotografias 11 e 12, sendo
que apenas uma das entrevistadas estava realizando todas as vedações internas,
inclusive das paredes hidráulicas e forro dos apartamentos em Drywall.

Fotografia 11 - Utilização de Drywall em
prumada de elétrica
Fonte: a autora

Fotografia 12 - Utilização de Drywall em
paredes hidráulicas
Fonte: a autora

A aquisição dos materiais pelos geradores apresenta resultados diferenciados
por segmento, ou seja, as montadoras adquirem o material diretamente das
fabricantes. As construtoras já variam, sendo que às vezes adquirem o material
diretamente do fabricante e contratam apenas a mão de obra de montagem, e outras
vezes, compram o material e contratam a mão de obra diretamente com a
montadora, e em outros casos, ainda, compram material de distribuidores e realizam
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a montagem com mão de obra da própria construtora. Apenas uma construtora
afirmou sempre realizar o serviço de Drywall adquirindo o material diretamente da
fábrica e realizando a montagem com mão de obra própria.
Com relação à porcentagem de resíduos gerados de chapas de gesso para
Drywall, obteve-se como resultado os dados apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 - Resíduos de chapas de gesso para drywall gerados em relação ao volume total
de material aplicado
Resíduos gerados em relação ao volume
total (%)

Número de geradores

≤ 5%

6

Entre 5 e 15%

5

Mais que 15%

1

Fonte: Elaborado pela autora

O que se pode compreender com relação à geração de resíduos é que
apenas alguns grandes geradores têm a preocupação com o volume de resíduo
gerado. O pequeno gerador e os proprietários de imóveis não se preocupam com os
resíduos gerados, não realizam a segregação e não descartam separadamente.
Quando indagou-se aos entrevistados se tiveram alguma orientação sobre a
necessidade de se separar os resíduos de chapas de gesso para Drywall por parte
dos fabricantes ou distribuidores, foram obtidos os resultados apresentados no
gráfico 17, onde 75% dos grandes geradores entrevistados não tiveram qualquer
informação por parte dos fabricantes ou distribuidores sobre a necessidade de
separar e gerenciar os resíduos de chapas de gesso para drywall, e apenas 25%
obtiveram estas informações que foram fornecidas nos centros de treinamento das
empresas fabricantes.

122

Grandes Geradores que tiveram
informação sobre resíduos de drywall
montadoras
tiveram informação do que fazer com o
resíduo de drywall

não teveram informação do que fazer
com os resíduos de drywall

16,7%
construtoras

8,3%

16,7%
58,3%

Gráfico 17 - Grandes geradores que tiveram informação sobre gestão de
resíduos
Fonte: Elaborado pela autora

Outra questão da entrevista foi com relação ao recebimento de treinamento
dos funcionários por parte da construtora ou montadora sobre a gestão de resíduos.
Obteve-se como resultado valores iguais aos que tiveram as informações sobre a
necessidade de realizar a gestão dos resíduos de chapas de gesso para drywall,
portanto pode-se concluir com isso que as empresas que realizam treinamento
sobre gestão de resíduos também informa da necessidade de realisar a separação
da chapas de gesso para drywall.
Dos grandes geradores que fazem a devida gestão dos resíduos, três são
montadoras e cinco são construtoras, totalizando oito das doze entrevistas
aplicadas. Dos que não fazem a gestão de resíduos, uma montadora e três
construtoras. Portanto, do total de entrevistas aplicadas do grupo de grandes
geradores 67% realizavam a gestão dos resíduos e 33% não realizavam, como pode
ser observado no Gráfico 18.
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Gerenciamento de Resíduos dos
Grandes Geradores
construtoras

montadoras

25%

42%

gerenciam resíduos

8%
25%
não geranciam resíduos

Gráfico 18 - Grandes geradores que realizam a gestão de resíduos
Fonte: Elaborado pela autora

Quando perguntou-se sobre o gerenciamento de resíduos especificamente
das chapas de gesso para drywall, obteve-se como resultado que cinco construtoras
e três montadoras o faziam separando dos demais resíduos de obra. Desta forma
58% dos grandes geradores entrevistados separavam os resíduos de drywall dos
demais resíduos de construção e 42% não separam estes resíduos de outros, como
pode ser observado no Gráfico 19, sendo que se houvesse necessidade de misturar
com algum resíduo misturavam apenas com o gesso.
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Gestão de resíduos de Drywall dos
Grandes Geradores
construtora

montadora

25%
8%

33%

gerenciam

33%

não gerenciam

Gráfico 19 - Grandes geradores que realizam a gestão de resíduos de chapas de gesso
para Drywall
Fonte: Elaborado pela autora

Quando se indagou sobre quais os fatores que levam à geração destes
resíduos, as respostas foram quase unânimes, enfocando que se trata de uma
característica do sistema a necessidade de corte das chapas em função do tamanho
das mesmas. No entanto, a construtora que expôs que o volume de resíduo gerado
era superior a 15%, cujo sistema de execução do Drywall consistia na contratação
de montadora que executava o serviço e fornecia o material, obteve-se resposta
bem diferenciada, enfocando falta de cuidado com a descarga e estocagem do
material, falta de qualificação da mão de obra e ausência de fiscalização por parte
da montadora.
No entanto, um fator que está diretamente ligado à geração dos resíduos, é a
questão da elaboração do projeto executivo. Três montadoras e cinco construtoras
elaboram o projeto executivo de vedações com foco na produtividade, redução de
perdas e levantamento de quantidade de materiais necessários na obra.
Ainda na questão do projeto executivo é importante salientar dois aspectos:
Primeiro no que se refere ao projeto de modulação, onde uma construtora
enfatizou que o tamanho dos blocos, tanto o cerâmico como o de concreto,
utilizados para fazer a alvenaria de vedação dificultam a integração com a medida
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das chapas e com a estrutura. Mesmo os blocos apresentando as modulações de 20
cm ou 40 cm, os tamanhos dos ambientes resultam em dimensões que nem sempre
são dimensões de chapas inteiras. Desta forma, há necessidade de corte, e nem
sempre é possível ser reutilizado o restante da chapa, gerando os resíduos.
O segundo é referente à possibilidade de utilizar chapas adquiridas na altura
do pé direito da obra. Nesta questão, uma montadora disse que já realizou alguns
projetos tentando otimizar a utilização da chapa, projetando com chapa no tamanho
necessário para fechamento na altura sem corte. No entanto, o prazo para entrega
do material por parte da fábrica prejudicava todo o cronograma da obra, então, foi
necessário adquirir chapas maiores e cortar. Também, uma construtora relatou que
muito tempo antes, há cerca de oito anos, comprava as chapas na altura necessária
para o fechamento do pé direito da obra, resultando em menos cortes e redução do
volume de resíduo. Esta prática apenas foi possível em função da repetição dos
tamanhos e volume de material a ser utilizado na obra. No entanto, esta prática não
foi mantida, pois dificultava o cumprimento do cronograma da obra pela demora na
entrega do material.
Entre as montadoras, apenas uma tinha realmente a preocupação com a
gestão dos resíduos gerados, e em todos os contratos se responsabilizava
integralmente pela retirada dos resíduos gerados na obra. Esta empresa retira os
resíduos, estoca em caçambas na sua própria matriz e, posteriormente, encaminha
para uma ATT. As demais montadoras afirmaram que a responsabilidade pela
gestão dos resíduos dependia do contrato: às vezes era feito o contrato onde a
montadora era responsável pela retirada dos resíduos e, em outras, a construtora ou
o proprietário era o responsável.
Duas das construtoras entrevistadas afirmaram realizar a gestão de resíduos
de forma adequada, porém, pôde-se constatar in loco que a gestão dos resíduos
não era feita da forma prevista. As outras seis construtoras realizavam a gestão de
resíduos de chapas de gesso para Drywall de forma muito semelhante, realizando a
segregação dos resíduos no próprio local de geração: fazendo montes com os
resíduos gerados ou colocando em sacos de ráfia (Fotografias 13 e 14).
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Fotografia 13 - Segregação dos resíduos em Fotografia 14 - Segregação dos resíduos em
local próximo ao de
sacos de ráfia
geração
Fonte: a autora
Fonte: a autora

O transporte dentro da obra é realizado de duas formas: o horizontal, em
carrinhos, e o vertical, em elevadores cremalheiras (Fotografia 15). Após o
transporte, estes resíduos são estocados em caçambas exclusivas (Fotografia 16)
apenas para Drywall ou para resíduos de gesso em geral, de acordo com o volume
de Drywall utilizado na obra.

Fotografia 15 - Transporte dos resíduos
de Drywall
Fonte: a autora

Fotografia 16 - Caçambas exclusivas para
Drywall
Fonte: a autora

Quando a caçamba está cheia, então se chama o transporte (Fotografia 17) e,
com a CTR devidamente preenchida, transporta-se este resíduo para a ATT
(Fotografia 18).
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Fotografia 17 - Transporte dos resíduos
de Drywall
Fonte: a autora

Fotografia 18 - Descarga dos resíduos de
Drywall na ATT
Fonte: a autora

Na ATT, estes resíduos ficam estocados até atingirem um volume suficiente
para então serem encaminhados às fábricas de cimento (Fotografias 19 e 20).

Fotografia 19 - Estocagem em ATT coberta
Fonte: a autora

Fotografia 20 - Estocagem em ATT a céu
aberto
Fonte: a autora

Quando se perguntou a respeito do conhecimento da alteração da Resolução
Conama n.º 307/2002, com a publicação da Resolução Conama n.º 431/2011,
obteve-se como resposta que apenas quatro construtoras e duas montadoras
sabiam da mesma, totalizando seis, ou seja, 50% dos grandes geradores
entrevistados obtiveram conhecimento da alteração da classificação do gesso,
consequentemente do drywall para material reciclado.
No entanto, percebeu-se que tanto para as montadoras quanto para as
construtoras que já realizam a gestão dos resíduos a sensação é que a alteração da
legislação não trouxe grandes modificações, pois o processo de segregação dos
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resíduos de Drywall e o encaminhamento para a reciclagem já era realizado mesmo
antes deste ser considerado material reciclado.
Para as geradoras que não realizavam a gestão dos resíduos e não tinham o
conhecimento da alteração da legislação o sentimento é que a alteração da
legislação pode ser boa, conforme pode ser observado em alguns relatos dos
entrevistados (informação verbal)14:








A partir do momento que o material pode ser reciclado, vai deixar
de ser descartado e passará a ser reutilizado.
Tudo que preserva de ser jogado no meio ambiente é bom, até
terra se der para usar é melhor do que jogar em aterro, bota
fora.”
[...] a empresa pode ganhar dinheiro se partir para a reciclagem
de entulho.
[...] só vai mudar se for feita recicladora de gesso, é um material
barato, só se tiver incentivo a reciclagem [...].
[...] vai aumentar as exigências para que seja dado o destino
para a reciclagem, vai ajudar a projeto que queira a certificação
como LEED, além de melhorar o marketing da empresa. O gesso
era mal visto, passa a fazer parte de produtos recicláveis então
vai ter maior aceitação.
Desde que seja realmente reciclado e seja feito algo é bom, pois
gera menos resíduo.

Desta forma, pode-se perceber que na visão de quem não tinha o
conhecimento sobre a possibilidade de reciclagem deste resíduo a alteração da
legislação pode melhorar a imagem e as possibilidades de uso deste material.

6.2.2.2 Pequenos geradores

Conforme exposto anteriormente, compõem este subgrupo de pequenos
geradores um empreiteiro, uma montadora e quatro proprietários de imóveis,
totalizando seis entrevistas aplicadas.
Os resultados das entrevistas aplicadas aos proprietários de imóveis são
diferenciados por causa do tipo de obra e pela falta do conhecimento prévio do
assunto gestão de resíduos.
Dos quatro proprietários entrevistados, dois estavam realizando obras de
reforma no apartamento, por necessidade de alteração do projeto original, como
mudanças de forro e aberturas de vãos de portas. Um dos proprietários estava
14

Informação obtida por meio de entrevista
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realizando reforma no banheiro do seu apartamento, e no projeto original havia
paredes hidráulicas em chapas de gesso para Drywall, que ele optou substituir por
blocos de concreto. O quarto proprietário executou obra de divisão de ambientes
com a construção de 14 m² de paredes no sistema construtivo em chapas de gesso
para Drywall.
Quando se perguntou sobre o volume e o motivo da geração dos resíduos de
chapas de gesso para Drywall, nenhum conseguiu precisar o volume gerado, no
entanto, com relação ao motivo, três deles informaram que a geração ocorreu em
decorrência de cortes no material para executar os serviços. O proprietário que
realizou a reforma do banheiro informou que: “[...] o motivo da geração de resíduos
foi a reforma e a preferência por parede convencional, pois vou colocar azulejo no
banheiro todo, que no projeto original não tinha, e não confio neste tipo de parede
para colocar azulejo.” (informação verbal)15
Os proprietários de imóveis entrevistados afirmaram não ter qualquer
conhecimento sobre a necessidade de separar os resíduos de Drywall; portanto, os
quatro proprietários de imóveis misturaram os resíduos de Drywall com os demais
resíduos gerados nas obras. Com relação ao descarte destes resíduos, em duas
obras os proprietários contrataram caçambas, sendo que os dois tiveram que pagar
mais caro, pois, ao contratar, a empresa informou que com gesso o preço era
diferenciado. Outro proprietário informou que o empreiteiro retirou os resíduos, e o
quarto entrevistado, considerando o pequeno volume de resíduo, o levou a um
ecoponto perto do local da obra.
Quando se indagou aos pequenos geradores entrevistados se tiveram alguma
orientação sobre a necessidade de separar os resíduos de chapas de gesso para
Drywall por parte dos fabricantes ou distribuidores, foram obtidos os resultados
apresentados no Gráfico 20, ou seja, a maioria não teve qualquer informação sobre
a necessidade de segregar estes resíduos. O único pequeno gerador que recebeu a
informação foi o montador que havia realizado o treinamento de montagem num
centro de treinamento de fabricante.

15

Informação obtida por meio de entrevista
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Pequenos Geradores que tiveram informação
sobre resíduos de drywall
proprietários

montador

empreiteiro
0,0%

66,7%
tiveram informação do que fazer
com o resíduo de drywall

16,7%

não teveram informação do que
fazer com os resíduos de drywall
16,7%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Gráfico 20 – Pequenos geradores que tiveram informação da necessidade de segregar
os resíduos de Drywall
Fonte: Elaborado pela autora

Quando se perguntou a respeito do conhecimento da alteração da Resolução
Conama n.º 307/2002, com a publicação da Resolução Conama n.º 431/2011, para
os pequenos geradores obteve-se como resposta que 100% não sabiam que o
gesso e consequentemente o drywall tinha sofrido alteração na classificação da
classe de resíduos, passando a ser considerado material reciclável. Portanto podese concluir que os pequenos geradores não obtêm as informações necessárias para
realizar a gestão dos resíduos de drywall.
Para os proprietários de imóveis, como pode ser constatado nos relatos
transcritos a seguir, os problemas maiores são de falta de divulgação e
informação16:




16

Se a resolução for esclarecida e divulgada efetivamente, poderia
até descartar o material de forma mais ecológica. Porém,
infelizmente, muitas leis ambientais e resoluções não chegam até
o consumidor e acabamos cometendo erros graves contra o meio
ambiente por puro desconhecimento.
Não vai mudar nada a alteração da legislação, pois não teve
divulgação, não existe coleta separada, os fabricantes não
parecem preocupados com os resíduos gerados. Infelizmente,
mesmo agora sabendo que existe uma legislação que trata de
resíduos de construção civil, vemos muito entulho sendo
descartado nas ruas de São Paulo; por isso é difícil acreditar que
uma simples alteração de legislação vai resolver o problema.
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Assumindo que é economicamente viável, deve baratear o
descarte do material.
O resíduo poderia ter sido dado aos catadores de recicláveis
para geração de renda, mas eles também desconhecem este tipo
de reciclagem.

A Figura 18 apresenta um esquema geral do fluxo do resíduo de Drywall tanto
para os geradores pós-consumo que realizam a gestão dos resíduos, quanto para os
que não gerenciam estes resíduos.

Figura 18 - Fluxo dos resíduos de Drywall
Fonte: Elaborado pela autora

6.3 Resultado do grupo de destinação

Finalizando a apresentação dos resultados, são expostas as informações
obtidas com o grupo de destinação, que é composto por quatro transportadores de
resíduos, três ATT’s que atualmente recebem este resíduo em São Paulo, uma
indústria de refratários que recebe o material como se fosse uma ATT e uma
empresa de fertilizante que utiliza o material reciclado (APÊNDICE C).
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6.3.1 Transportadores de resíduos

As quatro transportadoras pesquisadas transportavam apenas resíduos de
construção civil. Duas transportadoras entrevistadas expuseram que orientam que
os entulhos Classe A devem ser separados do gesso; e quando vêm misturados,
levam para o aterro sanitário. As outras duas encaminham para ATTs que estão
recebendo este material; no entanto, quando vêm misturados com outros resíduos,
não há solução, acabam sendo enviados para aterros.
As quatro transportadoras afirmaram que cobram mais caro para transportar
os resíduos de gesso, pois, quando o material vem misturado, é mais caro descartar.
Das quatro transportadoras, apenas uma não tinha conhecimento da alteração da
Resolução Conama n.º 307; sobre esta questão, as respostas17 foram as seguintes:
 O gesso é totalmente reciclável, o que faltam são opções de
destinação. Com a resolução, o mercado deve se adequar.
 A transportadora irá dar prioridade para que as caçambas de
gesso passem a ser separadas. Quando o resíduo vem de
construtora, é mais fácil conseguir que este material venha
separado. Quando as caçambas vêm de obra residencial ou
mesmo comercial de pequeno porte, é mais difícil ter esta
separação de material, pois é um pequeno volume de resíduo
gerado; então o cliente não contrata caçamba separada para o
gesso.
 Vai facilitar para encaminhar o resíduo de gesso, pois,
normalmente, temos problemas de descarte do gesso: não é todo
lugar que aceita.
 As construtoras que já separavam os resíduos vão continuar
separando e as que não faziam vão continuar na ‘clandestinidade’.

6.3.2 Áreas de Transbordo e Triagem (ATT´s)

O foco das perguntas para as ATT´s foi a destinação e, das três
entrevistadas, duas estão encaminhando os resíduos de Drywall para reciclagem em
indústrias de cimento. A terceira, à época que foi aplicada a entrevista, estava
encaminhando para aterro; no entanto, estava iniciando um estudo, junto à
Associação Drywall, para analisar a viabilidade econômica de implantar uma usina
de reciclagem de Drywall, justamente pela alteração da Resolução Conama.

17

Informação obtida por meio de entrevista
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Com relação à alteração da legislação, as duas que já encaminhavam para a
produção de cimento acham que não vai mudar nada. No entanto, a que
encaminhava para aterro entende que pode surgir uma nova possibilidade de
aumentar a renda, e em função disso tinha começado a fazer o estudo para
implantar a usina de reciclagem.
No entanto, um aspecto é comum às três ATT´s, no que se refere à
necessidade dos resíduos já virem segregados, pois, quando vêm misturados,
dificultam muito o encaminhamento e a reciclagem. Quando as caçambas são
contratadas diretamente pelos proprietários, o volume de resíduo é pequeno e estes
misturam tudo na caçamba, dificultando o encaminhamento para a reciclagem.

6.3.3 Empresas que reciclam gesso

Foram entrevistadas duas empresas, uma de fertilizantes e outra de cerâmica
refratária. A de cerâmica refratária, na região em que atua, funciona como uma ATT,
recebendo além dos resíduos de gesso de sua própria indústria, os resíduos de
gesso gerados pela construção civil, separando, armazenando e, posteriormente,
encaminhando para as indústrias de cimento. Já a indústria de fertilizantes, recebe
os resíduos e os transforma em adubo para a agricultura. As duas empresas
enfatizam a necessidade de os resíduos chegarem já segregados e limpos. Caso
contrário, impossibilita a reciclagem dos resíduos de Drywall: o tamanho das chapas
que chegam não é importante, pois serão trituradas.
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7 APRESENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS
DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL
Apenas após um amplo levantamento teórico e a aplicação das entrevistas,
foi possível entender melhor como deve ser realizada a gestão de resíduos de
Drywall e propor algumas recomendações.
No entanto, as recomendações começam antes mesmo da geração dos
resíduos, uma vez que a prioridade, segundo a Resolução Conama n.º 307 e a Lei
n.º 12.305, é a redução da geração dos resíduos (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, 2002; BRASIL, 2010).
As recomendações também são apresentadas por grupos, ou seja,
recomendações de orientação, recomendações para geradores, apresentadas por
etapas da obra (projeto, especificação, compra, transporte, estocagem, execução e
destinação) e recomendações ao grupo de destinação.

7.1 Recomendações ao grupo de orientação

Entende-se que, como grupo de orientação e que pode ter maior força de
representação, cabe ao mesmo, além de atuar junto aos geradores orientando-os,
também atuar junto ao Poder Público, solicitando algumas definições e ações,
principalmente por parte da Associação Drywall, como:

a.

atuar no sentido de promover a elaboração, aprovação e aplicação de
regulamentações complementares necessárias ao cumprimento das
legislações federais, Lei n.º 12.305/2010, Resolução Conama n.º 307/202,
Resolução Conama n.º 431/2011, ou seja, sobre o projeto de
gerenciamento de resíduos, sobre as reais responsabilidades dos
fabricantes e dos demais membros atuantes na cadeia do ciclo de vida do
produto, isto é, até onde vai a responsabilidade do fabricante e dos
geradores pós-consumo com os resíduos dos materiais de forma geral, e
mais especificamente das chapas de gesso para Drywall;

b.

promover maior divulgação das regulamentações e facilidade para cumprir
as regulamentações municipais tanto pelos geradores, quanto pelos
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destinatários, além de promover campanhas e outros artifícios legais que
estimulem as empresas a reciclarem;
c.

incentivar e estimular indústrias e poder público para definição de planos
específicos para recebimento de chapas de gesso e para a aprovação de
abertura de ATTs privadas que tenham setores exclusivos para
recebimento de gesso em cápsulas fechadas, nos moldes dos já
realizados na Inglaterra (Fotografia 21);

Fotografia 21 - Cápsula fechada para estocagem de resíduos de gesso
Fonte: Gypsum Recycling (2011)

d.

o poder municipal deve continuar promovendo a construção de novos
pontos de entrega voluntária (Ecopontos), com baias ou caçambas
separadas para cada tipo de material, ATT´s, aterros públicos, e realizar
maior divulgação da existência e localização das mesmas, facilitando o
descarte adequado, principalmente do pequeno gerador (Fotografias 22 e
23);
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Fotografia 22 - Identificação de Ecoponto
da Prefeitura de São Paulo
Fonte: a autora

Fotografia 23 - Baias separadas para estocagem temporária de resíduos
Fonte: Campos (2007)

e.

estimular para que sejam criadas novas centrais de reciclagem e diversas
aplicações para este material reciclado;
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f.

implantar sistema de orientação e fiscalização que vise explicar e orientar
sobre a melhor forma de cumprir as legislações e regulamentações
vigentes referentes aos resíduos de construção civil;

g.

propor a implantação de cobrança de impostos para descarte destes
resíduos em aterros sanitários, como prática já desenvolvida em alguns
países da Europa, Austrália e Nova Zelândia, desde que o Poder Público
estimule e realize ações que permitam o descarte adequado destes
resíduos;

h.

incentivar empresas que usem materiais recicláveis reinseridos no
processo de fabricação do próprio material (logística reversa) ou na
inserção do processo de fabricação de outros materiais (cimento ou
fertilizantes), práticas já desenvolvidas no Brasil;

i.

propor práticas de orientação ao setor público, como elaboração de
manuais e cartilhas informativas orientando a devida forma de separar os
resíduos e o local adequado de descarte, principalmente para os
pequenos geradores, além de realizar cursos com cooperativas de
catadores.

Mas cabe, ainda, ao grupo de orientação as ações inerentes a este mesmo
grupo:

a.

criação de campanha publicitária por parte das associações e fabricantes,
orientando sobre a necessidade da separação dos resíduos, possibilidade
e vantagens da reciclagem deste material;

b.

nos treinamentos tanto de especificação, quanto de execução e de gestão
de resíduos, realizados pela empresa de consultoria, enfatizar a
necessidade da adequada gestão dos resíduos, principalmente a
necessidade de segregar o gesso dos resíduos Classe A, pela
possibilidade de contaminar os resíduos inertes, bem como as
possibilidades de reciclagem do material;

c.

propor aos fabricantes alteração nos comprimentos padrões de corte de
chapas, ou seja, de 2,40 para 2,50m, pois segundo a NBR 15575, o pé
direito mínimo para a maioria dos cômodos de unidade habitacional é
2,50m, sendo, desta forma, possível a utilização de uma chapa única para
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fechar a altura das vedações verticais nos padrões de modulação das
construções brasileiras (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2012);
d.

propor alteração da Norma NBR 14715, item 5.1, com a inserção da
identificação nas chapas de gesso para Drywall do símbolo de reciclagem
e orientações de descarte dos resíduos de chapas de gesso para Drywall
aos clientes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2010);

e.

fazer parcerias com lojas de materiais de construção, distribuidoras e
montadores para ter locais de recebimento de pequenos resíduos de
chapas de gesso para Drywall, nos moldes dos que já existem em lojas de
materiais de construção, como a Leroy Merlin, que já recebem outros
materiais (Fotografia 24);

Fotografia 24 - Estação de coleta seletiva instalada em loja de materiais de
construção
Fonte: a autora

f.

aumentar as pesquisas e informar sobre as possibilidades de reciclagem
dos resíduos tanto para a própria indústria de Drywall, como para outras
indústrias.
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7.2 Recomendações para o grupo dos geradores

Mesmo o sistema construtivo em Drywall produzindo um volume de resíduos
menor, se comparado ao sistema construtivo tradicional de alvenaria, ainda muito
utilizado no Brasil, há possibilidade ainda maior de reduzir o volume de resíduos
gerados, seguindo algumas recomendações das etapas da obra.
A apresentação das recomendações para os geradores será apresentados
separadamente para os Grandes Geradores e Pequenos Geradores.

7.2.1.Grandes geradores

As recomendações para os Grandes Geradores de resíduos são mais
complexas por se tratarem de volumes maiores de obras, com várias etapas e
consequentemente

maior

volume

de

resíduos

gerados,

sendo

que

esta

recomendações serão apresentadas por etapas da obra, iniciando antes mesmo da
obra, possibilitando, desta maneira, melhorar a gestão dos resíduos e reduzir o
volume de resíduos gerados.

7.2.1.1 Etapa de projeto

a.

elaboração de projetos executivos integrados, desde a fase de
implantação do empreendimento, com projetos arquitetônicos que definam
tamanhos de ambientes inerente ao sistema construtivo que será utilizado,
ou seja, a modulação em função dos tamanhos das chapas de gesso para
Drywall, seus múltiplos e submúltiplos, não os tamanhos modulares de
blocos de alvenaria. Estas alterações de medidas para modulação podem
ser realizadas, em um primeiro momento, nas dimensões do próprio
ambiente. Estas dimensões de ambientes devem facilitar a utilização de
chapas inteiras ou meias chapas, ou seja, medida de 0,60 m ou 1,20 m
nas medidas em planta dos ambientes Em um segundo momento, as
alterações de medidas podem ocorrem em relação ao comprimento das
chapas, considerando o pé direito da obra que atenda às necessidades de
vedação vertical das dimensões orientadas na NBR 15575. Mas, para
isso, é necessário que as fabricantes forneçam chapas de, no mínimo,
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2,50m de comprimento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2012);
b.

elaboração dos projetos de estrutura, vedação e sistemas prediais
integrados com o de arquitetura, permitindo um melhor detalhamento da
obra e refletindo, consequentemente, em redução do consumo de
material, agilidade no processo executivo e, principalmente, redução do
volume de resíduos gerados;

c.

elaboração de projeto de corte de chapas baseado na integração dos
projetos de arquitetura, estrutura, vedação e sistemas prediais visando
um melhor aproveitamento das chapas e redução no volume de resíduo
gerado;

7.2.1.2 Etapa de especificação e compra de materiais

a.

especificação das chapas em tamanhos adequados, de forma a reduzir o
número de cortes;

b.

compra do material especificado em projeto, pois se entende que o projeto
foi especificado para atender tecnicamente e gerar menor volume de
resíduo do material;

c.

compra do material de empresas tecnicamente capacitadas e que esteja
em conformidade como o padrão de qualidade do Programa Brasileiro de
Qualidade (PSQ), programa do qual os Componentes para o Sistema
Construtivo em Chapa de Gesso para Drywall participam, tendo, assim, a
garantia do recebimento de um material dentro dos padrões de norma e
qualidade;

d.

checagem do material comprado, se foi transportado de forma adequada,
evitando que o mesmo seja danificado e, consequentemente, gere
resíduos (Fotografia 25);
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Fotografia 25 - Descarregamento de chapas de Drywall na obra
Fonte: Lessa (2005)

e.

com a chegada do material na obra, alguns cuidados devem ser tomados,
como: realização de controle de qualidade do material recebido, inspeção
das dimensões, espessura e estado das chapas entregues, se não estão
muito danificadas. Caso o material entregue esteja em desacordo com o
solicitado, é necessário devolver o lote, visando não haver prejuízo
financeiro e de desempenho do material utilizado na obra, além de
geração de resíduos na obra pelo emprego de material em desacordo com
o solicitado;

f.

definição da forma de transporte e local de estocagem do material
recebido, visando manter este material próprio para as condições de
aplicação e não o danificando. Normalmente, é realizada uma estocagem
inicial no térreo da obra e, posteriormente, o material é transferido para os
andares em que serão executados os serviços. No entanto, o local de
estocagem deve ser coberto e sobre um estrado, evitando o contato direto
com o piso e que as chapas de gesso para Drywall se estraguem
(Fotografias 26 e 27);
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Fotografia 26 - Transporte das chapas de
Drywall dentro da obra
Fonte: Lessa (2005)

Fotografia 27 - Estocagem de Drywall
no pavimento de
execução
Fonte: a autora

7.2.1.3 Etapa de execução dos serviços

a.

capacitação da mão de obra, primeiramente na leitura dos projetos
executivos, possibilitando menores improvisos na execução dos serviços
deste sistema construtivo (corte, fixação, emendas, etc.), buscando como
meta, além da redução na geração dos resíduos, o aumento da
produtividade dos trabalhos;

b.

capacitação da mão de obra na execução do sistema, seguindo as
devidas orientações da NBR 15758 nas etapas de marcação das paredes,
fixação das guias, colocação dos montantes, execução de reforços,
colocação das chapas, execução dos sistemas prediais embutidos, enfim,
em todas as etapas do sistema construtivo, visando a menor incidência de
erros e, consequentemente, redução no volume de resíduos gerados
(Fotografias 28 e 29);

143

Fotografia 28 - Marcação da guias
para montagem do
Drywall
Fonte: a autora

c.

Fotografia 29 - Execução de reforço
de montantes nos vão
de portas
Fonte: a autora

orientação os trabalhadores quanto à necessidade de separação de
resíduos de Drywall dos demais materiais, inclusive parafusos, rebites,
perfis, etc, devendo estes, primeiramente, serem separados no local de
geração e, posteriormente, encaminhados para caçambas específicas. No
caso, em final de obra onde o volume de resíduo passa a ser muito
pequeno, o gerador deverá levar os resíduos para os pontos de entrega
voluntária, conhecidos em São Paulo como Ecopontos, em sacos
separados dos demais resíduos da obra. No caso de contratação de
caçambas, estes resíduos devem ser dispostos nas caçambas em sacos
de ráfia separados dos demais resíduos, evitando a contaminação;

d.

orientação os trabalhadores quanto à necessidade de evitar a mistura com
outros materiais mesmo nas etapas em que o volume do resíduo de
Drywall for pequeno, podendo ficar armazenado em bombonas, bags ou
ainda em sacos de ráfia;

e.

para as construtoras que utilizam tubos coletores de entulho, há
necessidade de um cuidado maior, para que não haja a mistura dos
resíduos de Drywall com os resíduos Classe A, inviabilizando a reciclagem
dos dois resíduos. Para tanto, se recomenda a utilização de tubo coletor
exclusivo para os resíduos de gesso;

f.

contratação de transporte de resíduos cadastrado e checar onde é
realizado o descarte dos resíduos. Dar preferência a empresas que
encaminhem o material para reciclagem ao invés de aterros sanitários.
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7.2.2 Pequenos geradores

As recomendações para os pequenos geradores não diferem muito das feitas aos
grandes geradores, principalmente para os empreiteiros e montadores, no entanto
são acrescidos alguns itens específicos para os proprietários de imóveis, que são:

a. mesmo sendo obras que, em geral, utilizam pequena quantidade de material,
ainda assim, é necessária a realização de projetos, para que haja pouco
improviso nos trabalhos, redução de tempo de execução e redução do volume
de resíduos gerados em função de erros de execução.
b. os proprietários de imóveis que optarem por utilizar este sistema construtivo,
a aquisição dos materiais pode ser realizada de três formas: diretamente com
a montadora, que se encarrega de trazer todo material necessário para a
montagem do sistema; com o empreiteiro, que realiza o serviço de montagem
do sistema; ou, ainda, o proprietário fica responsável pela compra do material
e a responsabilidade da montagem é de um empreiteiro ou montadora. Em
todos os casos, é preciso sempre observar se o material fornecido está em
bom estado de conservação, se o local que está fornecendo o material
trabalha com materiais que estejam dentro do PBQ, e se a estocagem do
material está sendo realizada de maneira adequada.
c. além de executar obras com orientação de profissionais qualificados, para ter
menor desperdício do material, checar se a montadora ou o empreiteiro que
está realizando a montagem do sistema tem mão de obra qualificada na
montagem do sistema, evitando, assim, erros de execução;
d. o proprietário do imóvel deve orientar os trabalhadores quanto à necessidade
de separação de resíduos de Drywall dos demais materiais, inclusive
parafusos, rebites, perfis, etc, devendo estes, primeiramente, serem
separados no local de geração e, posteriormente, encaminhados para
caçambas específicas. No caso do volume de resíduo ser muito pequeno, o
gerador deverá levar os resíduos para os pontos de entrega voluntária,
conhecidos em São Paulo como Ecopontos, em sacos separados dos demais
resíduos da obra. No caso de contratação de caçambas, estes resíduos
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devem ser dispostos nas caçambas em sacos de ráfia separados dos demais
resíduos, evitando a contaminação;

7.3 Recomendações para o grupo de destinação

As recomendações inerentes ao grupo de destinação resumem-se aos
transportadores de resíduos de construção civil e as áreas de transbordo e triagem,
e visam, principalmente, orientar os contratantes dos serviços destes segmentos,
buscando fechar o ciclo das recomendações para a gestão dos resíduos de chapas
de gesso para Drywall.

7.3.1 Transportadores

a.

explicar aos geradores, no ato da contratação do serviço de transporte, a
necessidade de separar os resíduos de gesso dos demais resíduos, em
função do problema de contaminação que pode ocorrer tanto no resíduo
de gesso quanto do resíduo Classe A, inviabilizando a reciclagem. Isso
pode ser feito com folders explicativos ou cláusulas que façam parte do
contrato de prestação do serviço;

b.

destinar os resíduos devidamente documentados com as três vias CTR
preenchidas para as ATT’s que recebam gesso e que, preferencialmente,
destinam estes resíduos para a reciclagem.

7.3.2 Área de Transbordo e Triagem (ATT´s)
a.

receber e estocar os resíduos de gesso separados dos demais resíduos e,
preferencialmente, em local coberto, ou em células enclausuradas para
estocagem destes resíduos;

b.

divulgar às construtoras que recebem resíduos de gesso visando obter
maior volume de material e volume constante de resíduos para
encaminharem à indústria que utiliza este material reciclado;

c.

firmar parcerias com cooperativas ou fabricantes que aceitam receber os
resíduos de Drywall e o utilizam na reciclagem.
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Portanto, pode-se observar que a gestão dos resíduos de chapas de gesso
para Drywall é um processo amplo, passando desde etapas de projeto,
planejamento, execução de obra, até a entrega final da mesma, envolvendo diversos
profissionais como projetistas, vendedores, transportadores, montadores, auxiliares,
engenheiros, arquitetos, operários responsáveis pela limpeza da obra, com
participação de todos, do setor privado e público, buscando um objetivo comum, ou
seja, primeiramente, a diminuição da geração dos resíduos, e depois a devida
gestão destes, com um descarte adequado que viabilize a reciclagem da maior parte
destes resíduos.
No caso dos proprietários de imóveis, há a necessidade de serem melhor
informados e, para tanto, há a necessidade de uma ação conjunta entre todos os
envolvidos, divulgando melhor as práticas corretas para a devida gestão dos
resíduos, não apenas de Drywall, mas os de construção civil como um todo.
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8 CONCLUSÃO

A implantação da gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall
revela-se como uma grande oportunidade para a posterior reciclagem deste
material. No entanto, há a necessidade de se desenvolver a sistematização dos
fluxos de resíduos e o seu reaproveitamento, dentro ou fora da cadeia produtiva que
os originou, contribuindo para o respeito ambiental, por meio da redução do uso de
recursos naturais e consequente economia das reservas minerais.
A importância da gestão destes resíduos não é somente pela devida
destinação dos mesmos, mas, principalmente, porque a gestão inadequada
prejudica, além dos resíduos de Drywall, a reciclagem dos resíduos Classe A.
Conclui-se que a gestão dos resíduos deste material está sendo realizada por
grandes geradores que apresentam sistemas de gestão da qualidade implantados
na empresa e, desta forma, têm a mão de obra informada e treinada.
Já as montadoras entrevistadas e pequenos geradores têm pouca ou
nenhuma informação sobre o assunto.
Diante das informações obtidas e analisadas é possível concluir que:


é fundamental que sejam realizadas ações de conscientização e
orientação para as montadoras e pequenos geradores, visando abranger
um público que gera um volume de resíduos que prejudica a sua
reciclagem, pois não os segregam;



é necessário repensar o comprimento padrão das chapas de gesso para
Drywall fabricadas no Brasil, buscando atender especificações da norma
de desempenho no quesito pé direito mínimo, que é de 2,50 m, reduzindo
os recortes das chapas;



as dimensões dos projetos arquitetônicos das obras são pensados para
modulações de blocos de alvenaria, por se tratar de uma tecnologia ainda
muito utilizada no Brasil, portanto, há necessidade de se repensar os
projetos quando opta-se pelo sistema construtivo em Drywall, revendo-se
as dimensões dos ambientes;



há necessidade de se implantar nas obras um plano de corte de chapa,
considerando a medida de 1,2 m;
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as ações de treinamento e orientações aos pequenos geradores devem
ser ampliadas não apenas pela Associação Drywall, mas também pelas
fabricantes, montadoras, distribuidoras do material, ATT´s e Ecopontos,
possibilitando,

deste modo,

o

conhecimento

da

necessidade

de

segregação e destinação adequada e resultando no recolhimento de um
volume de resíduos maior, não gerando problemas de fluxo de
encaminhamento de matéria-prima para a indústria que recicla este
resíduo;


há necessidade de reelaborar a cartilha de reciclagem de gesso elaborado
pela Associação Drywall, devendo ser separada por segmento que se
quer atingir, ou seja, fabricante, grande gerador ou pequeno gerador, e
apresentar informações adequadas a cada segmento, ou seja, com
termos e profundidade no assunto diferenciados, evitando, desta forma,
que o material seja muito geral e trate do assunto de forma superficial;



é necessário que o Poder Público elabore um fluxo mais claro e de fácil
acesso aos pequenos geradores, para encaminharem os resíduos
segregados;



é necessário haver o comprometimento de todas as instâncias, como
orientador (associações e empresas de consultoria), geradores (préconsumo – fabricante e pós-consumo - construtoras, montadoras e
proprietários de imóveis) e destinatários (transportadoras, ATTs e
recicladores), para que seja devidamente orientada e realizada a gestão
dos resíduos de Drywall, tornando-se, consequentemente, um negócio
rentável e que traga benefícios ao meio ambiente, quer seja pela redução
da extração da matéria-prima virgem, quer seja utilizando os resíduos que
seriam descartados prejudicando o meio ambiente;



somente com o conhecimento dos problemas que o descarte inadequado
dos resíduos de Drywall pode causar, seja formando o gás sulfídrico,
quando descartados em aterros, ou contaminando os resíduos Classe A, é
possível conscientizar os geradores da necessidade do correto descarte.

Outros aspectos foram percebidos ao longo do desenvolvimento do trabalho
como: que a responsabilidade sobre o resíduo gerado deve ser compartilhada por
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toda a cadeia, no entanto, há necessidade dos fabricantes liderarem as ações e
elaborarem definições dos fluxos para os resíduos dos seus produtos, tanto os
resíduos de produção, quanto os de pós-consumo visando atender determinações
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010); há dificuldades de realizar
a logística reversa atualmente no Brasil para o produto em questão, devido às
grandes distâncias que existem entre os centros geradores de resíduos e as fábricas
de chapas de gesso para drywall; e por fim, que há necessidade dos fabricantes e
mesmos os geradores assumirem a responsabilidade pelos resíduos gerados e não
repassarem esta responsabilidade a terceiros. Todos estes pontos devem ser
repensados, analisando e pesquisando novos caminhos para que seja solucionada a
questão dos resíduos de chapas de gesso para drywall.
Novas abordagens sobre o gerenciamento de resíduos de Drywall são
pertinentes, tais como:


real possibilidade de efetivar as alterações propostas no item 5.1 da NBR
14715-1, com a inserção da identificação do símbolo de reciclagem e
quais são os procedimentos que devem ser realizados com os resíduos
gerados;



análise do impacto de custo e volume de resíduo (no pré e pós-consumo)
que será gerado, caso seja alterado o comprimento das placas do
tamanho comercial de 2,40 m para 2,50 m para atender o pé direito
mínimo da norma de desempenho – NBR 15.575;



estudo da possibilidade de inserir no artigo 33 da Lei n.º 12.305/2010 a
obrigatoriedade dos fabricantes e distribuidores de chapas de gesso para
Drywall estruturarem e implementarem o sistema de logística reversa de
seus resíduos;



desenvolvimento de pesquisa com os resíduos de chapas de gesso para
drywall, visando compreender melhor as característica do material
recebido e a possibilidade de desenvolvimento de novos materiais ou
produtos com estes resíduos.
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Apêndice A - Modelo dos roteiros das entrevistas aplicadas no grupo de Orientação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa está sendo realizada pela aluna do mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Habitação, área de concentração Tecnologia em Construção de
Edifício do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, com a orientação do
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho. O tema da pesquisa é Recomendações para
a Gestão de Resíduos em Drywall. Seu objetivo é a apresentação de um documento
com as recomendações para a gestão dos resíduos de Drywall. Os resultados dessa
pesquisa serão utilizados apenas para fins acadêmicos.
Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será
absolutamente sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado referente a
sua pessoa que possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação
posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza da pesquisa, sua participação não
acarretará em qualquer dano a sua pessoa.
Você tem a total liberdade para recusar sua participação, assim como solicitar
a exclusão de seus dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalidade ou
prejuízo, quando assim o desejar.
Agradeço sua participação, enfatizando que a mesma em muito contribui para
a formação e para a construção de um conhecimento atual nesta área.
São Paulo, ______________ de 2011.
__________________________________________________________
Tatiana Regina da Silva Simão
Pesquisadora
Tendo ciência das informações contidas neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, eu ______________________________________________________,
portador do RG n.0 _________________ autorizo a utilização, nesta pesquisa, dos
dados por mim fornecidos.

_______________________________

São Paulo, __ / __ / 2011
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A.1 – Roteiro da entrevista com Associação Drywall – AS
1. O que levou a associação a elaborar a cartilha “Resíduo de Gesso na Construção Civil:
coleta, armazenagem e destinação para reciclagem”?

2. Após o lançamento da cartilha, que ações foram feitas para incentivar as práticas
explicadas?

3. Na visão da associação, o que muda com a nova resolução n.º 431, de 24 de maio de
2011, que alterou o texto da Conama n.º 307/2002, passando o gesso para Classe B,
com o seguinte texto:
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
Explique:

4. Na opinião da associação, qual a solução para os resíduos de chapas de gesso
acartonado?

.
5. Os fabricantes podem ajudar? De que forma?

6. Os pequenos geradores podem ajudar? De que forma?

7. Os grandes geradores podem ajudar? De que forma?

8. De que forma os proprietários de imóveis que realizam obras de reforma ou demolição
devem ser orientados com relação aos resíduos de chapas de gesso acartonado?

9. De que forma os transportadores de resíduo de construção civil devem ser orientados
com relação aos resíduos de chapas de gesso acartonado?

10. A Associação realiza algum trabalho junto às ATTs de gesso?

11. A Associação faz algum treinamento para a montagem do sistema? Se sim, é orientado
neste treinamento o que fazer com os resíduos de chapas de gesso acartonado?
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A.2 – Roteiro da entrevista com a Associação de reciclagem – AR
1. O que está sendo feito com os resíduos de Drywall?

2. Como estes resíduos devem estar?

3. A alteração da Resolução Conama n.º 307/2002 mudou alguma coisa?
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A.3 – Roteiro da entrevista com a empresa de consultoria – EC
1. Com relação à caracterização da empresa, quais os serviços prestados por esta
empresa?

2. Caracterize os tipos de obras para os quais são prestados serviços.
( ) construtoras de prédios residenciais;
( ) construtoras de prédios comerciais;
( ) construtoras de prédios multiuso;
Outros

3. Qual padrão de construção mais contrata os serviços de sua empresa?
(
(
(
(

) popular
) classe média
) alto padrão
) outro. ___________________________________________

4. Atualmente, em São Paulo, há exigência de apresentar o projeto de gerenciamento de
resíduos de construção civil para iniciar a obra?

5. Para a elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos de construção civil, como é
realizado o levantamento das estimativas de resíduos que serão gerados?

6. No caso do Drywall em gesso acartonado, quais fatores levam a gerar resíduo?

7. Há estimativa do volume de resíduos de Drywall gerado em uma obra? Cerca de quantas
caçambas?

8. É feita alguma orientação de como gerar menos resíduos?

9. É usual as construtoras elaborarem projetos executivos de vedação em Drywall? E no
que a elaboração destes projetos interfere na geração dos resíduos?
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10. Com relação aos resíduos de gesso para Drywall, quais orientações são dadas para a
realização da gestão destes resíduos, e como são repassadas ao cliente?

11. Qual a destinação dada para estes resíduos?

12. Quais dificuldades existem no processo de gestão de resíduos de Drywall?

13. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a
antiga Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
( ) sim
( ) não
14. A mudança da legislação trouxe alguma alteração no procedimento da gestão e
destinação dos resíduos de gesso para Drywall?

15. Em sua opinião, por que muitas construtoras ainda não fazem a gestão dos resíduos de
gesso e especificamente das chapas de gesso para Drywall de forma adequada?
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Apêndice B - Modelo dos roteiros das entrevistas aplicadas no grupo de Geração

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa está sendo realizada pela aluna do mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Habitação, área de concentração Tecnologia em Construção de
Edifício do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, com a orientação do
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho. O tema da pesquisa é Recomendações para
a Gestão de Resíduos em Drywall. Seu objetivo é a apresentação de um documento
com as recomendações para a gestão dos resíduos de Drywall. Os resultados dessa
pesquisa serão utilizados apenas para fins acadêmicos.
Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será
absolutamente sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado referente a
sua pessoa que possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação
posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza da pesquisa, sua participação não
acarretará em qualquer dano a sua pessoa.
Você tem a total liberdade para recusar sua participação, assim como solicitar
a exclusão de seus dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalidade ou
prejuízo, quando assim o desejar.
Agradeço sua participação, enfatizando que a mesma em muito contribui para
a formação e para a construção de um conhecimento atual nesta área.
São Paulo, ______________ de 2011.
__________________________________________________________
Tatiana Regina da Silva Simão
Pesquisadora

Tendo ciência das informações contidas neste Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, eu _____________________________________________________,
portador do RG n.0 _________________ autorizo a utilização, nesta pesquisa, dos
dados por mim fornecidos.

_______________________________

São Paulo, __ / __ / 2011
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B.1 Roteiro da entrevista com fabricantes
1. Com relação à fabricação das chapas, responda:
1.1. Onde são fabricadas as chapas de gesso acartonado?

1.2. Que tipos de chapas a empresa apresenta no mercado brasileiro?

2.

Com relação aos resíduos, responda:
2.1. O que é feito com os resíduos de produção deste material?

2.2. A empresa recebe o resíduo de chapas de gesso acartonado de obra? Se sim, o
que faz com estes resíduos?

(
(
(
(

2.3. Como é feito esse recebimento?
) a fabricante retira?
) o cliente entrega?
) recebe o material vindo de ATTs
) outra forma. Explique:

2.4. A empresa apresenta alguma orientação aos clientes do que fazer com os resíduos
de obra? De que forma?

3. Com relação a treinamento e legislação sobre resíduos:
3.1. A empresa apresenta algum treinamento para montagem do sistema?
( ) sim
( ) não
3.2. Neste treinamento é passada alguma orientação do que fazer com os resíduos de
chapas de gesso acartonado?

3.3. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que
alterou a antiga Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
(
(

) sim
) não
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3.4. Explique de que forma esta mudança da resolução influencia na questão dos
resíduos de gesso acartonado, na sua opinião.
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B.2 Roteiro da entrevista com pequenos e grandes geradores

1. Com relação à caracterização da empresa, obra que está executando e aplicação do sistema
Drywall, responda:
1.1. Caracterize o tipo de empresa que é a sua:
( ) construtora
( ) distribuidora
( ) montadora
( ) outro. Explique_______________________________________
1.2. Caracterize os tipos de obras realizadas pela empresa:
( ) residencial
( ) comercial
( ) multiuso
1.3. Qual padrão de construção está sendo desenvolvida?
( ) popular
( ) classe média
( ) alto padrão
( ) outro. ___________________________________________
1.4. Qual a área média que apresentam os apartamentos residenciais?
____________________________________________________
1.5. Número médio de pavimentos: ________
1.6. As chapas de gesso acartonado estão sendo utilizados para que atividades nas
obras?
(
(
(
(

) vedação interna da maioria das paredes
) apenas vedação das paredes hidráulicas
) forro
) outros usos
Explique:

1.7. O material é obtido por meio de:
( ) fabricante
( ) distribuidor exclusivo do material
( ) loja de diversos materiais de construção
1.8. É feito o projeto executivo dos trabalhos realizados com o sistema Drywall?
( ) sim
( ) não
Explique:

1.9. O projeto executivo é elaborado pensando na redução da geração de resíduos deste
material?
(
(

) sim
) não
Explique:
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2. Com relação ao resíduo de Drywall responda:
2.1. Das atividades desenvolvidas com chapas de gesso para Drywall, apresente uma
estimativa de % de volume de resíduo gerado ou caçambas.

2.2. Quais fatores levam a gerar este volume de resíduo de chapa de gesso para
Drywall?

2.3. Como a empresa faz a gestão dos resíduos de chapas de gesso para Drywall?

2.4. Qual o destino final dado a estes resíduos?

3.

Com relação à legislação e treinamento sobre gestão de resíduos responda:
3.1. Foi realizado algum treinamento na obra sobre gestão de resíduos?
( ) sim
( ) não
Se sim explique de que forma.

3.2. Foi dada alguma informação do que fazer com o resíduo das chapas de gesso para Drywall
por parte do(s) fabricante(s), distribuidor(es) ou loja(s) que venderam o material?

3.3. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a
antiga Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
(
(

) sim
) não

3.4. Explique de que forma esta mudança da resolução influencia na questão dos resíduos de
gesso acartonado, na sua opinião.
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B.3 Roteiro da entrevista com proprietários de imóveis
1. Com relação à obra que está realizando em Drywall responda:
1.1. Que tipo de obra você fez que apresentou resíduo de Drywall (Chapa de gesso
Acartonado? Quantos m²?
( ) construção
( ) reforma
( ) demolição
Explique:

1.2. Caracterize os tipos de edifício:
( ) residencial
( ) comercial
( ) multiuso. Explique: ______________________________________
1.3. O material é ou foi obtido por meio de:
( ) fabricante
( ) distribuidor exclusivo do material
( ) loja de diversos materiais de construção
( ) o próprio construtor trouxe o material
( ) montador
( ) outro. Explique__________________________________________
1.4. As chapas de gesso acartonado foram ou serão utilizados para que atividades na
sua obra?
( ) vedação interna da maioria das parede
( ) apenas vedação das paredes hidráulicas
( ) forro
( ) outros usos
Explique:

2. Com relação ao resíduo de Drywall responda:
2.1. Das atividades desenvolvidas com chapas de gesso acartonado apresente uma
estimativa de % de volume resíduo gerado ou cerca de quantos m².

2.2. Quais fatores levam a gerar este volume de resíduo de chapa de gesso acartonado?

2.3. O que você fez com este resíduo? Onde e como descartou?
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2.4. Ao contratar a caçamba de retirada de entulho, informou que apresentava resíduo de
chapa de gesso para Drywall?
( ) sim
( ) não
2.5. Teve alguma dificuldade para contratar a caçamba por apresentar resíduo de chapa
de gesso acartonado? Se sim, explique quais.

2.6. Qual o destino final dado aos resíduos de chapas de gesso acartonado?

3. Com relação à legislação e treinamento sobre gestão de resíduos responda:

(
(

3.1. Você recebeu alguma orientação do que fazer com este resíduo?
) sim
) não

(
(
(
(
(

3.2. Se sim, de quem?
) construtor
) vendedor
) operário
) transportador (caçambeiro)
) outra(s) fonte(s) Quais _________________________________

3.3. Você sabe que existe uma resolução que trata dos resíduos de construção civil (a
Resolução Conama n.º 307/2002)?
( ) sim
( ) não
3.4. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a
antiga Resolução n.º 307 de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
( ) sim
( ) não
3.5. Explique de que forma esta mudança da resolução influencia na questão dos resíduos de
gesso acartonado, em sua opinião.
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Apêndice C - Modelo dos roteiros das entrevistas aplicadas no grupo de Destinação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa está sendo realizada pela aluna do mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Habitação, área de concentração Tecnologia em Construção de
Edifício do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, com a orientação do
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho. O tema da pesquisa é Recomendações
para a Gestão de Resíduos em Drywall. Seu objetivo é a apresentação de um
documento com as recomendações para a gestão dos resíduos de Drywall. Os
resultados dessa pesquisa serão utilizados apenas para fins acadêmicos.
Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será
absolutamente sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado referente a
sua pessoa que possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação
posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza da pesquisa, sua participação não
acarretará em qualquer dano a sua pessoa.
Você tem a total liberdade para recusar sua participação, assim como solicitar
a exclusão de seus dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalidade ou
prejuízo, quando assim o desejar.
Agradeço sua participação, enfatizando que a mesma em muito contribui para
a formação e para a construção de um conhecimento atual nesta área.
São Paulo, ______________ de 2011.
__________________________________________________________
Tatiana Regina da Silva Simão
Pesquisadora

Tendo ciência das informações contidas neste Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, eu _____________________________________________________,
portador do RG n0 _________________ autorizo a utilização, nesta pesquisa, dos
dados por mim fornecidos.

_______________________________

São Paulo, __ / __ / 2011
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C.1 Roteiro da entrevista com transportadores de resíduos
1. Que tipos de resíduo são transportados por esta empresa?

2. É apresentada ao cliente alguma orientação específica com relação ao descarte dos
resíduos nas caçambas? Qual e de que forma (por meio de contrato, informado por
telefone, ou outra forma)?

3. Com relação aos resíduos de gesso, tem algum diferencial para contratar a
transportadora (preço, caçamba separada, ou outra diferença)? Qual? E por quê?

4. Com relação aos resíduos de gesso, tem algum diferencial para a transportadora (os
aterros são os mesmos, são deixados de que forma, fechados, a céu aberto, etc)? Qual?

5. Para onde são é encaminhados resíduos de gesso?

6. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a antiga
Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
( ) sim
( ) não

6.1. Explique de que forma, em sua opinião, esta mudança da resolução influencia na questão
dos resíduos de gesso acartonado.
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C.2 Roteiro da entrevista com ATTs
1. Que tipos de resíduo de obra esta ATT recebe?

2. Quem traz o material para esta ATT?
( ) carroceiros; ______%
( ) caçambeiro; ______%
( ) pequenos geradores; ______%
( ) grandes geradores______%
( ) proprietários de imóveis______%
( ) outros: Especifique _____________________________________
3. A ATT tem parceria com alguma cooperativa que colete chapas de gesso acartonado
(Drywall)?

4. Qual o destino dado aos resíduos de gesso?

5. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a
antiga Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
(
(

) sim
) não

6. Explique de que forma, em sua opinião, esta mudança da resolução influencia na questão
dos resíduos de gesso acartonado.
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C.3 Roteiro da entrevista com recicladores de resíduos
1. De onde recebe o resíduo de Drywall?

2. Como deve estar este resíduo?

3. É importante o gerenciamento dos resíduos nas obras?

4. O que é feito com estes resíduos?

5. Você conhece a nova Resolução Conama n.º 431, de 24 de maio de 2011, que alterou a
antiga Resolução n.º 307, de 2002, com o seguinte texto:
“II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;”
(
(

) sim
) não

6. Explique de que forma, em sua opinião, esta mudança da resolução influencia na questão
dos resíduos de gesso acartonado.
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Anexo A - Resolução Conama n.º 307/2002
RESOLUÇÃO CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002
Publicada no DOU n.º 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, páginas 95-96

Correlações:
· Alterada pela Resolução n.º 348/04 (alterado o inciso IV do art. 3o)

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe foram
conferidas pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6
de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de
18140
15 de dezembro de 1994
,e
Considerando a política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da
propriedade urbana, conforme disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
Considerando a necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva redução dos impactos
ambientais gerados pelos resíduos oriundos da construção civil; Considerando que a disposição de
resíduos da construção civil em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade
ambiental;
Considerando que os resíduos da construção civil representam um significativo percentual dos
resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas;
Considerando que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos
resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem
como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos;
Considerando a viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais provenientes da
reciclagem de resíduos da construção civil; e
Considerando que a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá proporcionar benefícios
de ordem social, econômica e ambiental, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.

Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - 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, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações,
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;
II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou
empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução;
III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos
resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação;

18

140 Portaria revogada pela Portaria MMA no 499, de 18 de dezembro de 2002.
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IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de
construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de
infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia;
V - Gerenciamento de resíduos: é 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;
VI - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo; VII Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à
transformação;
VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham por
objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto;
IX - Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas técnicas de disposição
de resíduos da construção civil Classe “A” no solo, visando a reservação de materiais segregados de
forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia
para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;
X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final
de resíduos.

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, da
seguinte forma:
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 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,
meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos
oriundos do gesso;
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas,
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.
IV - 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. (nova
redação dada pela Resolução n° 348/04).

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.
§ 1o Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares,
em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei,
obedecidos os prazos definidos no art. 13 desta Resolução.
§ 2o Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta Resolução.
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Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil o Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e
pelo Distrito Federal, o qual deverá incorporar:
I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e
II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Art. 6º Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil:
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem
elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os
geradores.
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e
armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana
municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às
áreas de beneficiamento;
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de
disposição final de resíduos;
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação.

Art. 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil será elaborado,
implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito Federal, e deverá estabelecer diretrizes
técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em
conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

Art. 8º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e
implementados pelos geradores não enquadrados no artigo anterior e terão como objetivo
estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados
dos resíduos.
§ 1º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e atividades
não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado
juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público
municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil.
§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental, deverá ser analisado dentro do processo de licenciamento, junto
ao órgão ambiental competente.

Art. 9º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as
seguintes etapas:
I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;
II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos
estabelecidas no art. 3o desta Resolução;
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III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de
reutilização e de reciclagem;
IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;
V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução.

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:
I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas
de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas.
IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas.

Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses para que os municípios e o Distrito Federal
elaborem seus Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, contemplando
os Programas Municipais de Gerenciamento de Resíduosde Construção Civil oriundos de geradores
de pequenos volumes, e o prazo máximo de dezoito meses para sua implementação.

Art. 12. Fica estabelecido o prazo máximo de vinte e quatro meses para que os geradores, não
enquadrados no art. 7o, incluam os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos
projetos de obras a serem submetidos à aprovação ou ao licenciamento dos órgãos competentes,
conforme §§ 1o e 2o do art. 8o.

Art. 13. No prazo máximo de dezoito meses os Municípios e o Distrito Federal deverão cessar a
disposição de resíduos de construção civil em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de “ bota
fora”.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003.

JOSÉ CARLOS CARVALHO - Presidente do Conselho

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 17 de julho de 2002.
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307 de 2002
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Anexo B - Resolução Conama 431/2011

RESOLUÇÃO N.º 431, DE 24 DE MAIO DE 2011
Publicada no DOU n.º 99, de 25/05/2011, pág. 123
Correlações:
· Altera o art. 3 º da Resolução n.º 307/ 2002.
Altera o art. 3 º da Resolução n º 307, de 5 de julho de
2002, do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA, estabelecendo nova classificação para o
gesso.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições e competências
que lhe são conferidas pelo art. 8.º da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n.º 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
anexo à Portaria n.º 168, de 13 de junho de 2005, resolve:
Art. 1 º O art. 3.º da Resolução n.º 307, de 5 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de
17 de julho de 2002, Seção 1, página 95 e 96, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3.º …................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
.......................................................................................................................................” (NR)
Art. 2 º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25/05/2011

