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Resumo: Os resíduos da construção civil tornaram-se um grande problema na 
administração da grande maioria das cidades brasileiras, devido a enorme quantidade 
gerada e à falta de espaço ou soluções que absorvam esse problema. Desta forma, fazem-se 
necessárias pesquisas que visem um planejamento sustentável desse setor, com sugestões 
para os seus possíveis empregos, tentando assim, minimizar os danos ambientais gerados 
pela má administração. Apresenta-se nesta pesquisa um levantamento da situação dos 
resíduos de construção e demolição, no município de Bauru, através de visitas técnicas em 
órgãos públicos e privados para a obtenção de dados, assim como a identificação dos 
principais locais de despejos desses entulhos e também de uma pré-caracterização das 
amostras dos resíduos coletados em 10 locais de disposição previamente selecionados, com o 
intuito de identificar o resíduo que mais se destaca, no setor construtivo.  
Palavras-chave: gestão ambiental; entulho; reciclagem. 
 
1. Introdução 

A construção civil vem se desenvolvendo linearmente com o aumento da população, e 
com sua alta concentração nos grandes centros urbanos. Desta forma, tem-se cada vez mais os 
resíduos de construção e demolição (RCD) nas pautas das discussões ambientais. Assim, cria-
se um paralelo entre o crescente aumento da geração de resíduos, com o aumento da extração 
de recursos naturais. 

Como constatação dessa afirmação pode-se citar a cidade de São Paulo-Brasil, onde os 
pontos de descarte de material inerte situam-se distantes da malha urbana, e a obtenção de 
materiais de construção, como a areia natural, é transportada de distâncias superiores a 100 
km devido ao esgotamento das reservas próximas, (JOHN, 2001). 

Segundo JOHN (2000), estima-se uma geração de resíduo muito variável, onde os 
valores encontrados pelo autor em bibliografias internacionais variam de 163 a mais de 3000 
kg/hab.ano, e os valores típicos são estabelecidos na faixa de 400 e 500 Kg/hab.ano, que são 
valores iguais ou superiores aos do lixo urbano. 

Por outro lado, desde o início dos anos 90, algumas cidades brasileiras vêm 
desenvolvendo a Gestão Diferenciada dos resíduos de construção e demolição, tentando 
reverter o modelo de gestão utilizado até então, ou seja, um gerenciamento apenas corretivo, 
identificado por ações preventivas, repetitivas e custosas.  Conforme PINTO (1999), a Gestão 
Diferenciada se constitui por um conjunto de ações no serviço público que visam à: captação 
máxima dos resíduos gerados, reciclagem dos resíduos captados e a alteração dos 
procedimentos e culturas no tocante à geração e reutilização dos resíduos. 

Essa gestão traz como melhoria: redução dos custos municipais com a limpeza urbana, 
preservação do sistema de aterros, preservação ambiental com a redução dos impactos por má 
deposição, redução do volume aterrado, redução dos impactos decorrentes da exploração de 
jazidas de agregados naturais para construção civil e a preservação da paisagem e da 
qualidade de vida nos ambientes urbanos (PINTO, 2001). 

Desta forma, o conhecimento da situação dos RCD nos municípios e o planejamento 
de políticas de desenvolvimento sustentável tornam-se imprescindível para as administrações 
públicas estarem adequando-se no novo panorama de gestão apresentado e, atualmente 
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proposto pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução de nº. 
307 de julho de 2002. 

Essa pesquisa, portanto, vem de encontro com essas necessidades, tendo como 
objetivo fazer um levantamento dos RCD do município de Bauru / Brasil, sendo que esses 
dados servirão de subsídios para o novo Plano de Gestão Sustentável dos Resíduos da 
Construção Civil que vem sendo desenvolvido pela atual prefeitura municipal, através da 
Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA) da cidade. 
 
2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Considerações Gerais Sobre os RCD 
A urbanização acelerada e o rápido adensamento das cidades de médio e grande porte 

têm provocado inúmeros problemas para a destinação do volume de resíduos gerados em 
atividades de construção, renovação e demolição de edificações e infra-estrutura urbanas, 
condicionando os gestores públicos a adotarem soluções mais eficazes para a gestão desses 
resíduos, pois além de serem gerados em expressivos volumes, não recebem soluções 
adequadas, impactam o ambiente urbano e constituem local propício à proliferação de 
doenças, aspectos que irão agudizar os problemas de saneamento municipal (PINTO, 1999). 

O entulho representa uma grande parcela no total de Resíduos Sólidos Urbanos 
gerados diariamente nas áreas urbanas existentes em todo o planeta, tornando-se necessário o 
estabelecimento de um modelo de gerenciamento sustentável para esses resíduos, com 
estudos, quantificações e propostas de disposição e minimização.  

 
2.2 Um panorama da Geração dos Entulhos no Brasil 

Atualmente, no Brasil, é comum a disposição irregular de entulho e, por esse motivo, 
esses resíduos são considerados como sendo um problema de limpeza pública, acarretando 
uma série de inconvenientes para toda a sociedade, tais como: altos custos para o sistema de 
limpeza urbana, saúde pública (ex. dengue), enchentes, assoreamento e contaminação de 
cursos d’água, contaminação de solo, erosão, obstrução de sistemas de drenagem urbanas, etc. 

Esses resíduos são gerados quer por demolições, obras em processo de renovação, 
quer por edificações novas, em razão do desperdício de materiais resultante da característica 
artesanal da construção.  

De acordo com CAVALCANTI (1995), embora ainda não existam características em 
todo país, na média, o entulho que sai dos canteiros brasileiros é composto basicamente por: 
64% de argamassa; 30% de componentes de vedação (tijolos e blocos); 6% de outros 
materiais (concreto, pedra, areia, metálicos e plásticos). 

E segundo pesquisas de PINTO (1999), temos na TABELA 1 uma estimativa da 
provável geração de RCD de alguns municípios brasileiros e sua geração per capita. 

  
TABELA 1 –Geração total de RCD de alguns municípios brasileiros e a geração per capita de entulho 
Municípios População Ano de 

pesquisa 
Provável 
geração de RCD 
(ton/dia) 

Geração per 
capita de entulho 
(kg/hab.dia) 

Santo André-SP¹ 625.564 1997 1.013 1,61 
S. J. Rio Preto-SP¹ 323.627 1997 687 2,12 
S. J. dos Campos-SP¹ 486.467 1995 733 1,51 
Ribeirão Preto-SP¹ 456.252 1995 1.043 2,29 
Jundiaí 293.373 1997 712 2,43 
Vitória da Conquista – BA¹ 242.155 1998 310 1,28 
Campinas-SP² 850.000 1993 1.258 1,48 
Salvador-BA³ 2.211.539 2000 1.453 0,66 
 ¹ Pinto (1999); ²Silveira (1993); ³Carneiro et al. (2000). Fonte – XAVIER & ROCHA (2001). 
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Embora a cidade de Bauru, foco de estudo dessa pesquisa, não esteja inserido em tal 

tabela, pode-se constatar que cidades do interior paulista geram valores em torno de 1,5 
kg/hab.dia. A maior parte desse resíduo é gerada pelo setor informal da construção (pequenas 
reformas, autoconstrução, ampliações, etc.). Estima-se que apenas 1/3 do entulho gerado seja 
oriundo do setor formal, ou seja, pela indústria da construção civil, conforme PINTO (1999). 
 
2.3 Classificação dos Resíduos Segundo a Resolução CONAMA de nº. 307 

A proposta dessa resolução, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. Para disciplinar o fluxo desses resíduos, foi 
estabelecido para os municípios a implementação do Programa de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil. Essa resolução classifica estes resíduos da seguinte forma: 
 I – Classe A – são os resíduos reutilizáveis como agregados, tais como: 
a) de construção, demolição reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obra. 
 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. 

Na década passada não havia quaisquer indicadores para a ocorrência de perdas na 
construção civil e pouco se conhecia sobre a intensidade da geração de resíduos de construção 
e demolição, senão a freqüência com que iam se formando as “montanhas” de entulho nos 
ambientes urbanos. Hoje, no Brasil, já existe informações disponíveis que permitem 
confirmar a significância das perdas na construção, e como quantificar a geração do RCD. 

Esse trabalho vem de encontro com essa busca de informações em relação aos RCD, 
tentando estimar, quantificar e caracterizar e localizar os pontos de descarte de RCD no 
município de Bauru/SP. 
 
2.4  A Importância da Reciclagem dos RCD 
 

As soluções normalmente empregadas para este problema sempre foram os aterros ou 
os lixões que possuem vários inconvenientes ambientais e cada vez se tornam mais caros 
pela escassez do espaço. Assim, a simples disposição do entulho desperdiça um material que 
pode ter um destino mais nobre com sua reutilização e reciclagem, JOHN (2000). 

O reaproveitamento deste resíduo, além de proporcionar melhorias significativas do 
ponto de vista ambiental (diminuindo a quantidade de aterros, preservando os recursos 
naturais, impedindo a contaminação de novas áreas, etc.), é uma alternativa economicamente 
vantajosa de gerenciamento de resíduos, pois introduz no mercado um novo material com 
grande potencialidade de uso, transformando o entulho em matéria-prima. 

De acordo com CARNEIRO et al (2001), independentemente do uso que for dado ao 
entulho, existem vantagens econômicas, sociais e ambientais: 
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• economia na aquisição da matéria-prima, pela substituição de materiais 
convencionais por entulho; 
• decréscimo da poluição gerada por entulho e de conseqüências negativas, 

entre as quais tem grande impacto as enchentes e assoreamento de rios e córregos; 
• preservação das reservas minerais não renováveis; 
• preservação e redução de áreas de aterros de inertes, minimizando os impactos 

decorrentes da deposição maciça de RCD; 
• redução do consumo de energia e geração de CO2 na produção e transporte de 

materiais. 
As vantagens econômicas da reciclagem em substituição às deposições irregulares de 

RCD se apresentam claramente nos custos de limpeza urbana para as administrações 
municipais. Segundo CARNEIRO (2001), os custos do descarte irregular, correção da 
deposição com aterramento e controle de doenças giram em torno de U$ 10/m³ de RCD para 
as prefeituras e o custo da reciclagem corresponde a 25% deste valor.  

Assim, torna-se necessário que o setor da construção civil consiga reciclar seus 
próprios resíduos para reduzir sua responsabilidade ambiental, gerando novos trabalhos e 
consequentemente rendas per capitas. 
 
3. Objetivos 

Com o propósito de fornecer um levantamento da situação dos resíduos de construção 
e demolição no município de Bauru, assim como uma pré-caracterização dos mesmos, essa 
pesquisa teve como objetivo: 
• Aplicar questionários nas empresas de caçambas cadastradas na Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, objetivando estimar a quantidade de resíduos descartados na cidade; 
• Realizar um levantamento dos pontos de deposição na cidade através de visitas em campo. 
• Desenvolver uma metodologia simplificada para a pré-caracterização desses resíduos, 

com o intuito de identificar o resíduo que mais se destaca dentre as amostras estudadas. 
 
4. Metodologia 
 

Primeiramente foi realizado um levantamento de dados referentes aos RCD, ou seja, 
um estudo da situação dos RCD no município de Bauru. No qual foi focalizada na realização 
de visitas técnicas a prefeitura, secretarias e departamentos municipais, assim como na Caixa 
Econômica Federal local e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA). Para a metodologia do levantamento de dados seguiram-se sugestões contidas nos 
trabalhos de BURGO (2001) e MARQUES NETO (2003). 

A identificação de pontos de despejo de entulho clandestino foi realizada por meio da 
coleta de informações dos próprios proprietários de caçambas, da SEMMA e também através 
de freqüentes percursos pela cidade nos pontos sugeridos pelos caçambeiros e também pelos 
catadores de lixo. Além da identificação desses pontos de despejo pela cidade, realizou-se 
também o registro da situação desses locais através de imagens fotográficas, favorecendo 
assim, uma melhor visualização e compreensão da situação dos despejos no município. 

Já na etapa da pré-caracterização dos resíduos, buscou-se uma metodologia compatível 
com os objetivos e com as limitações da pesquisa (coleta, transporte, pesagem e separação). 
Dentro desse contexto, a metodologia foi embasada na pesquisa de PINTO (1986). 

Assim, após o estudo dos locais de despejo, autorizados ou não pelo município, 
escolheu-se dentre os 20 pontos registrados, 10 pontos para a coleta de amostras de resíduos, 
sendo 04 clandestinos; 03 autorizados; 02 saturados e 01 embargado. 

As amostras foram coletadas manualmente e aleatoriamente, com o auxílio de latas 
plásticas com capacidade de 20 litros, sendo utilizado 05 latas para cada ponto de coleta. Para 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

 5

identificá-las, cada ponto foi associado com uma cor, e assim, a etiquetagem das latas 
correspondentes a um determinado ponto de coleta possuíam uma folha de papel colorido. 
Essas amostras foram transportadas ao Laboratório de Processamento de Madeiras da 
Faculdade de Engenharia de Bauru, da Unesp, onde foram pesadas com o auxílio de uma 
balança apropriada.  

Segundo trabalho de PINTO (1986), além da coleta e pesagem das latas é indicado 
uma classificação inicial, conforme sua composição, ou seja: 

• Concreto 
• Argamassas 
• Cerâmicas (telhas e tijolos) 
• Revestimentos 
• Outros (madeira, plásticos, metais, etc.). 

Todos os dados, de levantamento dos resíduos de construção civil, objetivaram 
conhecer e caracterizar os RCD de Bauru, fornecendo subsídios para a implantação do Plano 
de Gestão Sustentável dos Resíduos de Construção Civil do Município de Bauru. 
 
5. Resultados 
 
5.1 Levantamento dos Locais de Deposição de RCD na Cidade de Bauru 
 

Atualmente, há em Bauru 03 locais autorizados para o despejo do entulho pelas 
empresas de caçambas cadastradas. Contudo, no período referente à realização do trabalho 
(2004-2006), tivemos locais autorizados e no prazo de aproximadamente dois meses, já se 
encontravam saturados. Fato este, nos revela uma característica citada em várias pesquisas 
(BURGO, 2001 e ÂNGULO, 1999 et al) onde a cidade de Bauru, como a maioria das cidades 
brasileiras, vem sofrendo com a escassez de locais apropriados para o despejo dos RCD.  

Os pontos estudados foram além dos 03 autorizados pela prefeitura, alguns locais 
clandestinos espalhados pela cidade, e também alguns dos pontos já saturados. Ao todo, esses 
locais identificados, estudados e registrados, se totalizam em 20 pontos distribuídos pelo 
município, conforme mostra a FIGURA 1, a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIGURA 1 - Foto aérea da cidade de Bauru 
com os locais de deposição dos RCD. 
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5.2  A Pré-Caracterização dos RCD Coletados 
 
Para a implantação de medidas que possam estar auxiliando na redução da geração de 

RCD, fez-se necessário tanto a quantificação como uma caracterização desses materiais 
descartados. 

Assim, a pré-caracterização que foi realizada em 10 pontos de disposição na malha 
urbana, dentre os 20 estudados (FIGURA 1). Esses pontos, independente da localização se 
caracterizam pela enorme quantidade de resíduos misturados entre si e dispostos como 
“montanhas” de entulho. 

Para a associação das amostras coletadas com seus respectivos locais, latas de 
plásticos foram identificadas através de cores, ou seja, cada ponto foi correspondido com uma 
cor conforme mostra a FIGURA 2 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 - Latas identificadas com amostras coletadas nos diferentes pontos de 
disposição de RCD na cidade de Bauru. 

 
Assim sendo, após a coleta das amostras, separação e pesagem, temos uma pré-

caracterização desses resíduos para a cidade de Bauru, conforme apresenta os dados 
representados na FIGURA 3, ou seja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 – Resultados da pré-caracterização dos RCD da cidade de Bauru. 
 
Diante do exposto, verifica-se que os resíduos de concreto e cerâmica coletados, 

prevalecem praticamente na mesma proporção, seguido da argamassa, madeira e outros. Em 
comparação a outras pesquisas desenvolvidas, pode-se mencionar o trabalho de  ZORDAN 
(1997) realizado para a cidade de Ribeirão Preto-Brasil, que revelou a supremacia das 
argamassas (37%), seguidas do concreto (21%) e de materiais cerâmicos não polidos (20,8%). 
Têm-se também os dados da caracterização qualitativa do RCD da cidade de Londrina-Brasil, 
identificando-se como principais resíduos os materiais cerâmicos (52%), seguidos das 
argamassas (16%) e depois do gesso (15%). 

Caracterização dos RCD coletados 
na cidade de Bauru/SP.

31%
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10%
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Observando ambas as pesquisas, com a caracterização resultante desse trabalho 
(FIGURA 3), verifica-se uma divergência quanto ao resíduo de maior destaque. Contudo, essa 
diferença pode ser justificada pela metodologia aplicada, onde é notório que a caracterização 
realizada em um local de despejo, por exemplo, provavelmente apresentará resultados 
diferentes de uma outra pesquisa desenvolvida em um canteiro de obra.  
 
5.2 Quantificação Oficial da Geração de RCD na Cidade de Bauru  

Objetivando estimar a quantidade dos RCD gerados diariamente na cidade de Bauru, 
foi aplicado nas 13 empresas coletoras cadastradas na cidade um questionário. A TABELA 2 
nos fornece resumidamente, parte dos dados do questionário aplicados nessas empresas de 
coleta. 
 
TABELA 2 - Dados referentes aos resíduos da construção civil coletados e à estrutura das empresas que 
prestam o serviço. 

 
Ainda em relação ao questionário: 

• Quanto à destinação final dada ao entulho: todas as empresas depositam hoje nos 
locais autorizados pela prefeitura que será visto adiante. 

• Quanto ao reaproveitamento do entulho: nenhuma empresa atualmente possui 
alguma metodologia de reciclagem ou mesmo reaproveitamento dos resíduos. 

• Quanto aos pontos que as empresas coletam entulho: todas as empresas atendem 
somente o município de Bauru e todo ele, não possuindo entre elas uma divisão da 
cidade em regiões. 

 
Segundo MARQUES NETO (2003), o cálculo aproximado da geração de RCD das empresas 
entrevistadas basea-se nas médias de saídas das caçambas, conforme mostra a TABELA 2. 
Com o volume diário, obteve-se o total ao mês, e assim, através da relação volume/massa 
(massa unitária), pôde-se calcular a massa total em toneladas, por mês, ou seja: 
 
     v =  N x C x c                                                                                                       (1) 
Onde:   
v = volume (ton/dia) 
N= nº. de caçambas em média / dia 
C= capacidade média das caçambas (m³) 
c= massa específica do entulho (ton/m³) 

Nome da 
Empresa 

Número de 
Caçambas 

Número de 
Caminhões 

Saída Média 
Caçambas/dia 

Valor em 
Reais 

Limpa Entulho 92 1 08 40,00 
NR 50 1 09 35,00 
Papa Entulho 74 2 12 35,00 
RS 300 2 25 40,00 
Saca Entulho 28 1 04 40,00 
Tin Ton 20 1 05 40,00 
Vapt 350 6 65 40,00 
Bauru Entulho 80 1 15 40,00 
Disk Limp 55 1 07 40,00 
Macagnan 60 1 08  40,00 
Zito 68 1 08 40,00 
Tira Entulho 73 1 12 40,00 
Portal Serviços 101 3 12 40,00 
TOTAL 1351 22 182 **** 
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Tem-se então: 

   v =  182 x 4 x 0,60 
    v = 436,8 ton / dia 
 
Dividindo o valor da produção do dia pelo nº. de habitantes da cidade de Bauru (320 

mil habitantes), tem-se um valor de 1,36 Kg/hab.dia, inferior a quantidades geradas nas 
cidades paulistas apresentadas na TABELA 1. Contudo, é importante não se esquecer que 
essa geração de cerca de 436 ton/dia não inclui o descarte clandestino. A pesquisadora sugere 
um acréscimo de volume de 30% em virtude desses despejos não quantificados. Assim sendo, 
a estimativa para a cidade de Bauru ficaria em torno de 570 ton/dia. Onde a produção por 
habitante ao dia seria de 1,78 kg/hab.dia.  

 
E portanto, para o cálculo do volume levantado oficialmente no mês, têm-se: 

 
 V = v x z                                                                                                                   (2) 
 
Sendo: 
 
V= volume (ton/mês) 
v = volume (ton/dia) 
z = mês (30 dias) 
 
Tem-se assim: 

    V = 436 x 30  
    V = 13.104 ton / mês 

 
Considerando os despejos clandestinos esse valor ao mês passaria para 17045 ton./mês 

gerados e descartados na cidade. 
 
 
6. Conclusões 

A cidade de Bauru, assim como grande parte dos municípios brasileiros, está longe de 
solucionar os problemas decorrentes dos resíduos da construção civil e de demolições. 
Deposições clandestinas estão espalhadas por toda a cidade provocando grandes impactos 
ambientais, sociais e problemas de limpeza pública. Esses fatos justificam-se como 
argumentos para estudos vinculados à gestão de resíduos de construção e demolição. 
Contudo, diante de tantas deficiências, a questão dos RCD não consta das prioridades do 
governo municipal, onde a falta de verbas para a implementação dos programas de 
gerenciamento, sempre inviabiliza as ações necessárias. 

A aplicação dos questionários foi um instrumento básico para a estimativa de 
quantificação de RCD para o município de Bauru. O valor constatado chega 
aproximadamente a 430 toneladas por dia gerados oficialmente, pois como já mencionado 
anteriormente, as deposições clandestinas são representativas e que, segundo as pesquisadoras 
e os caçambeiros, estima-se um acréscimo de 30% para essa geração, ou seja, cerca de 570 
toneladas de entulho por dia. Comparando essa estimativa com a TABELA 1 apresentada, a 
cidade de Bauru, que possui cerca de 320 mil habitantes, gera cerca de 1,70 Kg/hab.dia, se 
aproximando dos municípios de Campinas - SP (1,48 Kg/hab.dia) e São José dos Campos – 
SP (1,51 Kg/hab.dia), no que se refere à geração per capita de entulho por dia, em pesquisas 
realizadas no ano de 1993 e 1999, respectivamente. 
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Quanto aos locais de despejo, sejam eles clandestinos ou autorizados, percebe-se que 
esses se encontram espalhados pela cidade, principalmente nas proximidades de córregos, 
aéreas verdes e terrenos baldios, misturando-se com resíduos domésticos, ocasionando assim 
uma degradação ambiental, com impactos negativos (moscas, odores desagradáveis) para a 
própria população que o gerou.  

Percebe-se também que o número de locais autorizados (três) é pequeno diante dos 20 
pontos estudados, o que nos confirma novamente que são cada vez mais escassos os locais 
para esse tipo de despejo, justificando assim, a necessidade urgente da implantação de uma 
usina de reciclagem para esses resíduos, tentando minimizar os impactos dessa disposição, e 
principalmente agregar um valor a essa matéria prima pouco estudada. 

Quanto à pré-caracterização, os objetivos pretendidos foram parcialmente atendidos, 
ou seja, obtivemos um panorama geral dos resíduos que mais se destacam dentre os pontos 
coletados. O desenvolvimento da metodologia foi modificado, pois devido ao grande peso e 
dificuldade de manuseio, foi necessário coletar uma quantidade menor do que se imaginara. 
Durante a coleta das amostras percebemos que, os resíduos ali depositados se mostravam 
representativos, conforme a etapa construtiva que o descartou, ou seja, esses resíduos, para a 
coleta, mostravam-se homogêneos, levando-nos de certa maneira, durante a coleta, a estarmos 
pré-selecionado esses entulhos, o que naturalmente influenciou diretamente nos resultados 
finais. 

De acordo com os resultados obtidos, sugerimos uma caracterização representativa 
desses resíduos dentro do próprio local de geração, com a instalação de balanças e o 
acompanhamento  dos descartes em canteiros de obras, onde assim, além de quantificar o 
descarte de cada resíduo pode-se também estar classificando-os de acordo com cada etapa 
construtiva ( fundação, alvenaria, revestimento, acabamentos, etc.). Desta forma uma 
separação e pré-caracterização nos próprios canteiros de obra é interessante, também, no 
sentido de estar conscientizado os agentes envolvidos (pedreiros, mestres de obras, 
engenheiros, entre outros).  
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