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construção civil 
sustentável

à frente de muitos municípios porque já tem 

formatado um dos documentos mais complexos 

desta Lei: o Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos de Construção Civil (PIGRCC), 

elaborado em 2010 pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), a pedido e em parceria com 

a Prefeitura.

“Somente agora a maioria das cidades brasileiras 

está formulando seus planos de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos da Construção Civil. Se 

levarmos em consideração que cerca de 50% 

dos resíduos sólidos gerados nos municípios 

são provenientes desse setor, Juiz de Fora está 

com meio caminho andado por já ter elaborado 

seu plano”, destaca o coordenador do trabalho 

e professor da Faculdade de Engenharia da 

As cidades brasileiras têm até agosto 

de 2014 para planejar e executar os 

planos que constam na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). As exigências 

estão previstas na Lei Federal nº 12.305/10 

e os municípios que não cumpri-las podem 

ficar impedidos de receber recursos da União 

direcionados ao setor. A legislação estabelece 

diretrizes para a efetiva redução dos impactos 

ambientais gerados pelos resíduos domiciliares, 

do comércio, da saúde e também os 

provenientes de limpeza urbana e da construção 

civil, entre outros. O prazo de menos de um ano 

parece pequeno para a implementação de todas 

as normas desta Política Nacional. Contudo, 

Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, está 

PESQUiSa

UFJF, Pedro Kopschitz. O estudo contou com 

apoio técnico de profissionais da Prefeitura, sob 

a coordenação do engenheiro Heber de Souza 

Lima. O professor da Faculdade de Engenharia, 

Mario Nalon de Queiroz também fez parte da 

equipe técnica que elaborou o documento.

O Plano define normas de triagem, descarte, 

manejo e reciclagem adequados de restos 

da construção civil, tanto por parte dos 

grandes geradores, quanto para os pequenos. 

Para cumprir essas metas, constatou-se 

a necessidade de construir pontos para 

recebimento de pequenas quantidades de 

resíduos e uma usina de reciclagem para onde 

as grandes construtoras enviariam seu entulho. 

Ações de conscientização da população também 

Pedro Kopschitz 
(pesquisador e professor 
da UFJF): “O cenário ideal 
seria a geração mínima 
de resíduos. Na Europa 
e nos Estados Unidos já 
se constrói há tempos 
com pré-fabricados, o 
que minimiza em mais 
de 50% a geração de 
resíduos”

UFJF cria Plano de Gerenciamento de Resíduos 
que prevê destinação correta dos restos de 
obras gerados em Juiz de Fora e que chegam a 
mil toneladas por dia

Zilvan Martins
Repórter
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constam no documento fi nal, além do projeto de 

uma lei municipal. Essa legislação é necessária 

para fi scalizar o que determina a Resolução nº 

307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) que estabelece diretrizes para a 

gestão dos resíduos da construção civil.  

O estudo para a formatação do Plano começou 

com um diagnóstico que estimou a quantidade 

de resíduos da construção civil produzido na 

cidade. Segundo estimativas da UFJF e da 

Prefeitura, Juiz de fora produz entre 700 a mil 

toneladas/dia desse tipo de resíduo. O número 

signifi ca, em volume, de 150 a 220 caçambas 

diariamente. O diagnóstico levantou, ainda, de 

que forma é feito hoje o descarte dos resíduos 

da construção civil no município. O estudo 

apontou que esse tipo de material encontra-

se espalhado em diversos pontos, descartado 

irregularmente em terrenos baldios, córregos e 

encostas.

No caso dos grandes geradores, como as 

construtoras, o descarte hoje é feito de duas 

maneiras: no Centro de Tratamento de Resíduos 

(CTR), localizado próximo ao bairro Dias Tavares, 

ou em área indicada pela administração 

municipal. Devido à distância de cerca de 20 

quilômetros do Centro da cidade até o CTR, os 

empresários do setor de transporte de entulho 

alegam ser inviável  economicamente realizar 

o descarte no local. Assim, as cerca de 20 

empresas do ramo fazem o despejo em outra 

área liberada pela Prefeitura, no bairro Cidade do 

Sol, em uma pedreira desativada.

ECOPONTOS 
PARA PEQUENOS 
GERADORES
O modelo de gerenciamento de resíduos da 

construção civil adotado em algumas cidades, 

PESQUiSa

como na capital mineira Belo Horizonte, 

funciona dando-se tratamento diferenciado aos 

denominados grandes e pequenos volumes. O 

Plano de Juiz de Fora segue esse modelo. E para 

atender aos pequenos produtores de resíduos do 

município será necessário construir 15 Unidades 

de Recebimento de Pequenos Volumes de 

Resíduos (URPVs) ou ecopontos.

A busca pelos terrenos para alocar essas 

unidades foi uma tarefa extensa do plano, 

pelo fato de a cidade ser territorialmente 

grande e por não existirem muitas áreas 

públicas disponíveis. Segundo Kopschitz, 

na hora de defi nir esses locais, a maior 

preocupação foi cobrir todas as regiões de Juiz 

de Fora potencialmente geradoras de resíduos, 

privilegiando, principalmente, as localidades com 

o maior número de pequenos geradores.

 “As URPVs serão receptoras dos pequenos 

volumes (até 1 metro cúbico) que, 

posteriormente, serão transportados para a 

usina. Além do ganho ambiental, as URPVs 

trazem outros benefícios. A Prefeitura, por 

exemplo, deixará de gastar recursos fi nanceiros 

com a remoção diária de entulho descartado 

irregularmente. Quando elaboramos o Plano 

constatamos que eram gastos cerca de R$ 

100 mil por mês para a remoção. A quantia 

seria sufi ciente para a operação de todos os 15 

ecopontos. Ou seja, recursos públicos sendo 

aplicados dentro da lógica sustentável.”

GANHOS COM 
AGREGADOS 
RECICLADOS
Para o recebimento dos resíduos gerados pelas 

grandes construtoras, o plano municipal propõe 

a construção de uma usina de reciclagem que 

teria capacidade para atender até 40 toneladas 

por hora de resíduo, o que equivale a 320 

toneladas/dia. A Prefeitura ainda não defi niu o 

local onde ela será construída, mas já existem 

duas possibilidades: no terreno onde funciona 

hoje a usina de triagem de lixo doméstico 

reciclado, na Zona Norte, ou no antigo aterro 

sanitário, no bairro Salvaterra, próximo a uma 

das entradas da cidade.

A Usina receberia apenas os resíduos Classe 

A, aqueles que podem ser reciclados e 

transformados em agregados como areia e 

brita. O Plano estabelece que a Prefeitura deve 

priorizar a aquisição desses materiais reciclados, 

tecnicamente já utilizados e aprovados em 

aplicações como base de estrada, meio-fi o e 

tijolos. “A viabilidade de implantação da usina é 

confi rmada não somente pelo apelo ecológico, 

mas também por proporcionar resultados 

fi nanceiros positivos. Além do poder público e as 

empresas privadas reduzirem seus custos com 

aquisição de agregados mais baratos que os do 

mercado, o município aumenta sua arrecadação 

tributária e gera novos empregos diretos e 

indiretos com a implantação da usina”, destaca 

o coordenador do trabalho. No momento, a 

atual administração municipal busca recursos 

junto aos órgãos competentes para viabilizar o 

empreendimento.  

CONSCIENTIZAR E 
LEGISLAR

Pedro Kopschitz ressalta que o PIGRCC foi 

elaborado de forma a abranger e envolver toda a 

sociedade e a cadeia produtiva, desde a compra 

de materiais e técnicas de aplicação em obras, 

até o transporte e o descarte adequado dos 

resíduos e a sua reciclagem, quando possível. 

“O poder público não pode interferir em todo 

o ciclo e nem é esse o seu papel. Mas cabe-lhe 

atuar montando uma estrutura para o Plano, na 

conscientização e na fi scalização, estabelecendo 

regras e disciplinando os geradores. Para isso, 

propusemos a criação de uma lei municipal 

que exigiria das construtoras, por exemplo, um 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos para 

cada obra com tamanho acima de 500 metros 

quadrados ou com previsão de geração de 

volume total de resíduos acima de 60 metros 

cúbicos - o equivalente a 15 caçambas de 

retirada de entulho -.”

Campanhas de conscientização também estão 

previstas no Plano como prêmios para as 

empresas que cumpram exemplarmente as 

regras municipais vigentes, selo de qualidade 

ambiental, com metas estabelecidas, e até Ilustração: Joviana Marques
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no desenho, a representação de como seriam as Unidades de recebimento de 
Pequenos Volumes de resíduos (UrPVs), receptoras de pequenos volumes  (até 1 
metro cúbico) da construção civil
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a criação de um “brechó da construção”, 

com comércio de peças, equipamentos e 

componentes de obras em condições de 

uso, como portas, cerâmicas, pisos, grades e 

aparelhos sanitários.

BUSCA PELO 
MODELO IDEAL
Para Kopschitz, o plano proposto pela UFJF 

à cidade é uma solução de socorro para uma 

realidade que está em processo de mudança. “O 

cenário ideal seria a geração mínima de resíduos 

e a tecnologia está evoluindo nessa direção. Em 

alguns países da Europa e nos Estados Unidos 

já se constrói há tempos com pré-fabricados, 

o que minimiza em mais de 50% a geração de 

resíduos.”

Indagado por que o Brasil ainda produz tanto 

resíduo de construção civil, o professor dá 

algumas explicações. Primeiro porque somos 

um país em crescimento, com um déficit 

habitacional de cerca de 5,5 milhões de 

moradias, segundo o último censo do IBGE. 

Existe a necessidade permanente de construção 

de habitações, aeroportos, escolas, hospitais 

e obras de infraestrutura,  sendo o setor 

caracterizado por baixa produtividade e pouco 

uso de tecnologias modernas e limpas. Outro 

fator está na nossa base produtiva que é ainda a 

mão de obra, executando serviços praticamente 

artesanais.

“O Brasil sempre foi rico em bons serventes, 

pedreiros e carpinteiros. Era mais barato fazer 

todo o serviço no canteiro de obras. Contudo, 

a mão de obra qualificada está escassa hoje. 

As empresas não suportarão esse gargalo por 

muito tempo. A solução, que já acontece apenas 

em grandes obras, é investir em equipamentos 

e tecnologias mais eficientes em todos os 

sentidos. Finalmente, há que se evoluir para 

projetos mais detalhados e que pensem em todo 

o ciclo de vida da obra, da concepção ao seu fim, 

passando pela construção, uso e manutenção. 

Nem todos os recursos naturais são renováveis”, 

finaliza o engenheiro.

PESQUiSa

Moldagem e produção de blocos de alvenaria feitos com resíduos de construção civil Classe A, que são aqueles que podem ser reciclados

Pedro Kopschitz Xavier Bastos

Doutor em Engenharia Civil

Professor do Departamento de Construção Civil

Faculdade de Engenharia - UFJF

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785520J7

Mario nalon de Queiroz

Mestre em Engenharia Civil

Professor do Departamento de Construção Civil

Faculdade de Engenharia - UFJF

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4293291E6

Para acessar o PIGRCC: http://www.ufjf.br/pares/projetos-de-extensao/
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