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RESUMO 

O Resíduo de Construção Civil (RCC) gera um alto impacto ambiental, econômico e social, 

trazendo desta forma a preocupação crescente sobre sua gestão. Com o intuito de resolver os 

problemas causados pela deposição inadequada desses resíduos, a Prefeitura de Juiz de Fora 

elaborou, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2010, o Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), no qual é prevista a 

implantação de Ecopontos, pontos de entrega voluntária para geradores de pequenos volumes. 

A cidade de Juiz de Fora conta com dois Ecopontos, nos bairros Linhares e Aeroporto. Neste 

sentido, o presente trabalho tem por objetivo realizar análises quantitativa e qualitativa dos 

resíduos destinados aos Ecopontos, caracterizando e identificando tendências de origem, além 

do conhecimento da população em relação a esses locais. Foram realizados testes estatísticos 

de hipóteses a 95% de confiança em avaliações comparativas. Resultados comparativos entre 

os Ecopontos indicaram que saíram mais resíduos da unidade do bairro Linhares, porém não 

se constatou diferença significativa. No Ecoponto Aeroporto verificou-se menor diferença 

volumétrica entre resíduos de entrada e saída quando comparada à outra unidade, fato que 

pode indicar melhor gestão. O grande volume de resíduos recebidos nos Ecopontos e os 

pontos de deposições irregulares ainda encontrados na cidade indicam a necessidade da 

implantação de mais Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs). Espera-se 

que o presente trabalho dê suporte ao poder público municipal na melhoraria da gestão das 

URPVs em funcionamento e unidades previstas, bem como em projetos de educação 

ambiental para maior divulgação e conscientização da população em relação à correta 

deposição de resíduos volumosos e da construção civil. 

 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil; Ecopontos; Deposição inadequada; Impacto 

ambiental; Gestão de resíduos sólidos. 
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ABSTRACT 

The Civil Construction Waste (RCC) generates a high environmental, economic and social 

impact, bringing with it the growing concern about its management. In order to solve the 

problems caused by the inadequate disposal of these wastes, the City of Juiz de Fora 

elaborated, in partnership with the Federal University of Juiz de Fora, in 2010, the Integrated 

Construction Waste Management Plan (PIGRCC) ), Which provides for the implementation 

of Ecopoints, points of voluntary delivery for generators of small volumes. The city of Juiz de 

Fora has two Ecopoints, in the neighborhoods of Linhares and Aeroporto. In this sense, the 

present work has the objective of quantitative and qualitative analyzes of the waste destined to 

the Ecopoints, characterizing and identifying trends of origin, besides the knowledge of the 

population in relation to these sites. Statistical tests of hypotheses were performed at 95% 

confidence in comparative evaluations. Comparative results among the Ecopoints indicated 

that more residues were left from the Linhares neighborhood unit, but no significant 

difference was found. At the Ecoponto Airport, there was a smaller volume difference 

between incoming and outgoing waste compared to the other unit, which may indicate better 

management. The large volume of waste received in the Ecopoints and the irregular 

deposition points still found in the city indicate the need for the implantation of more Small 

Volumes Receiving Units (URPVs). It is hoped that the present work will support the 

municipal public power in improving the management of operational URPVs and planned 

units, as well as in environmental education projects for greater dissemination and awareness 

of the population in relation to the correct deposition of bulky residues and construction civil. 

Key Words: Construction waste; Ecopoints; Inadequate Deposition; Environmental impact; 

Solid waste management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) representa um grande desafio para a sociedade 

atual, já que cada vez há aumento na quantidade de resíduos sólidos gerados em decorrência 

do crescimento populacional em áreas urbanas. De acordo com Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2015), o Brasil gerou 79,9 

milhões de toneladas de RSU em 2015, representando um crescimento a um índice menor 

apontado em anos anteriores. A geração de RSU mostrou um aumento considerável de 2013 

para 2014, sendo geradas aproximadamente 76,4 milhões de toneladas em 2013 contra 78,6 

milhões de toneladas em 2014, um crescimento de 2,9%, enquanto de 2014 para 2015 houve 

um crescimento de 1,7%.  Do total gerado em 2015, aproximadamente 30 milhões de 

toneladas de resíduos foram dispostos em lixões ou aterros controlados, ou seja, em locais 

inadequados, fato que causa danos, com impactos sociais e ambientais. 

De acordo com John (2010), apenas a indústria da construção civil utiliza entre 14 e 50% dos 

recursos naturais extraídos do planeta. Tal setor gera de 51 a 70% dos resíduos totais 

produzidos, já que se encontra em expansão, sendo responsável por aproximadamente 5,4% 

do produto interno bruto em 2013. Segundo Abrelpe (2015), cerca de 45 milhões de toneladas 

de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) foram coletadas em 2015, representando um 

aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. 

Em 05 de julho de 2002 foi publicada a Resolução CONAMA n° 307, que “estabelece 

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

(CONAMA, 2002). Já em 2004 prevalece a Resolução n° 348, do CONAMA, alterando o 

inciso IV, do artigo 3°, da Resolução nº 307, incluindo amianto na classe de resíduos 

perigoso. Outro marco importante foi a publicação da Lei n°12.305/2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Ela é composta de instrumentos fundamentais 

para a gestão dos resíduos, pressupondo a não geração, redução, reciclagem, reutilização e 

destinação ambientalmente adequada daqueles que não podem ser reaproveitados. Presume 

ainda a implantação da Logística Reversa, estabelecendo a responsabilidade compartilhada na 

gestão dos resíduos sólidos, integrando os diversos atores envolvidos na cadeia do produto. 

Além disso, a PNRS institui instrumentos de planejamento desde o nível nacional até o 

municipal (BRASIL, 2010). 
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A Lei nº 12.305/2010 estabelece que a elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é condição para o Distrito Federal e demais municípios terem acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, e devem ser destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). É 

nesse contexto que se enquadra o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil de Juiz de Fora – Minas Gerais (PIGRCC), resultado de estudos 

desenvolvidos pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). O Plano propõe soluções tecnicamente viáveis para a gestão dos resíduos 

provenientes da construção civil, tal como a implantação de Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes (URPVs). 

As URPVs, também conhecidas como Ecopontos, vêm sendo implantadas em grandes centros 

urbanos, como em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Essas unidades 

recebem diversos tipos de resíduos: construção e demolição, papel, papelão, vidro, madeira, 

móveis inutilizados, podas, entre outros. Desse modo, contribuem para a redução dos 

impactos ambientais oriundos da deposição inadequada desses resíduos.  

O processo de implantação dessas unidades em Belo Horizonte, teve início em 1995, sendo 

uma das primeiras iniciativas nacionais. Inicialmente foram implantadas duas Unidades de 

Recebimento e, em 1999, mais duas. Após a implantação das unidades, verificou-se queda 

expressiva no número de deposições irregulares em locais próximos a elas, sendo 35 no ano 

de 1995 e apenas 8 em 1999. Além das Unidades de Recebimento, foram implantadas 

Estações de Reciclagem dos RCD recebidos, permitindo a reutilização dos mesmos na 

pavimentação e manutenção de vias urbanas (PINTO, 1999). Entretanto, segundo Ribeiro 

(2013) a criação de Ecopontos não é a única forma de gestão dos pequenos volumes, sendo 

necessárias estações de reciclagem para transformar os RCD em agregados reciclados. 

Em Uberlândia – Minas Gerais, começou-se a buscar soluções para as questões ambientais 

relativas aos RCD em 1991, com o início das Centrais de Entulho (CE), localizadas em 

pontos estratégicos do município. Porém, ao longo do tempo, não foram verificadas grandes 

mudanças para a solução dos problemas oriundos da deposição de RCD, e passaram a ser 

conhecidos como Pontos Críticos, sendo limpos a cada duas semanas. No entanto, tais pontos 

ainda estavam distantes de ser a alternativa para solucionar os problemas existentes. Com 

isso, em 2009, inaugurou-se o primeiro ponto de entrega voluntária para pequenos volumes 
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(até 1 m
3
) de RCD e Volumosos, fato que representou um avanço na gestão dos RCD 

(RIBEIRO, 2013).  

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo principal quantificar e 

classificar os resíduos destinados a dois Ecopontos em operação na cidade de Juiz de Fora. 

Como objetivos específicos têm-se: caracterizar e identificar as tendências de origem dos 

resíduos, avaliar o conhecimento da comunidade acadêmica quanto ao PIGRCC de Juiz de 

Fora e aos locais de estudo, propor medidas que fomentem a destinação adequada dos 

resíduos junto à população e gerar informações para embasar a gestão dos mesmos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização desse estudo foram usados métodos quantitativo e qualitativo. O primeiro 

com o objetivo de medir a quantidade e a frequência de resíduos que chegam e saem dos 

Ecopontos. Enquanto o segundo prioriza o significado da pesquisa, a classificação dos 

resíduos que chegam aos locais, o conhecimento da população acerca do tema em questão e 

análise do PIGRCC. 

Com finalidade de cumprir os objetivos do estudo foi realizada uma revisão bibliográfica 

através de pesquisa às publicações de trabalhos, legislação e sites online com informações 

relacionadas à gestão dos resíduos de construção civil. 

Uma enquete online foi elaborada e encaminhada à comunidade acadêmica de Instituições do 

Ensino Superior do município, disponibilizada durante cerca de 50 dias, com perguntas sobre 

o conhecimento da população residente em Juiz de Fora a respeito do PIGRCC e dos 

Ecopontos em operação na cidade. As questões foram encaminhadas para este público pela 

facilidade de veiculação da enquete e por se tratar de uma parcela da sociedade que possui 

maior acesso a informação. 

Para a obtenção dos dados e informações sobre a gestão dos Resíduos de Construção Civil 

(RCC) destinados aos Ecopontos em operação na cidade de Juiz de Fora, foram realizadas 

consultas no Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB): Ecoponto 

Aeroporto e Ecoponto Linhares. Dessa forma foram obtidos dados sobre a quantidade de 

resíduos que chegam e saem dos Ecopontos, bem como a origem dos mesmos. Tendo como 

base essas informações foram elaboradas planilhas e gráficos. Esse estudo foi realizado no 

período de outubro de 2016 a março de 2017. 

Quantificou-se o número de viagens que os Ecopontos receberam por meio dos guias 

preenchidos pelos funcionários. Com isso, foram gerados gráficos para as duas unidades 

contendo todas essas informações. Em seguida, levantou-se os volumes de resíduos que 

entram e saem dos Ecopontos, a fim de se identificar diferenças nos quantitativos e a eficácia 

de funcionamento dos locais. 
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2.1 Local de estudo 

 

O município de Juiz de Fora situa-se na mesorregião Zona da Mata Mineira, na região sudeste 

do Brasil, no estado de Minas Gerais, a uma latitude de 21°41’20” sul e longitude 43°20’40” 

oeste. A cidade ocupa uma área de 1435,749 km², possui densidade demográfica de 359,59 

hab/km² e conta com uma população de aproximadamente 560 milhões de habitantes (IBGE, 

2010). Conforme a classificação de W. Köppen, a cidade possui clima tropical de altitude, 

com verões quentes e chuvosos e invernos secos com baixas temperaturas (CESAMA, 2010).  

Juiz de Fora possui duas URPVs em operação, uma na região leste (Bairro Linhares) e outra 

na região oeste (Bairro Aeroporto), ambas em áreas da prefeitura. Esses locais foram 

implantados e estão em operação sob responsabilidade de uma empresa privada, que ganhou o 

processo de licitação. A retirada dos resíduos e a vigilância noturna são de responsabilidade 

do DEMLURB. 

Os locais são cercados, possuem energia elétrica e dois funcionários para orientar sobre o que 

deve ser depositado, receber os resíduos e fazer as anotações pertinentes. Os resíduos são 

separados em quatro caçambas metálicas com capacidade de 4 m³: para entulhos e podas, 

classes A e B respectivamente. Além das caçambas, existem baias de separação dos materiais 

que podem ser reciclados como, madeiras, plásticos, papelão e outros.  

Os resíduos que ficam dispostos nas caçambas metálicas são encaminhados para a Central de 

Tratamento de Resíduos (CTR) e dispostos no Aterro de Inertes. Já o resíduo Classe B 

(madeiras e recicláveis) fica disponível para possíveis doações e o excesso segue para a 

deposição final. 

 

2.2 Aspectos Legais 

 

A Resolução Conama nº 307/2002 e 348/2004 define RCC como os resíduos 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., 
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comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (BRASIL, 2002, Artigo 2°, 

inciso I). E ainda propõe a classificação desses resíduos em quatro classes: 

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, meios-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 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 (BRASIL, 2002, Artigo 3°). 

Segundo Revisão da Resolução CONAMA 307/2002, o gesso, como resíduo, passa a ser 

considerado Classe B, com potencial de reciclagem (BRASIL, 2010). Entretanto, para o 

presente estudo, este resíduo não foi considerado. 

 

2.3 Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC) 

 

Após a publicação da Resolução Conama nº 307/2002 e 348/2004 tornou-se obrigatória a 

elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, onde são 

definidas as responsabilidades dos geradores. Desta forma, em 2010 a Prefeitura de Juiz de 

Fora (PJF) em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) elaborou o Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil de Juiz de Fora (PIGRCC/JF), 
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o qual será tomado como base para o desenvolvimento desse trabalho. No PIGRCC, foram 

selecionadas 15 áreas para URPVs e uma área para instalação de uma usina de reciclagem. 

Foram localizadas áreas com deposições irregulares de resíduos, e a partir da identificação 

desses locais foi feita uma pesquisa de áreas pertencentes à Prefeitura, por região da cidade, 

seguida de visita aos locais e análise dos dados levantados (JUIZ DE FORA, 2010). 

O Plano contém fotografias tiradas nos anos de 2009 e 2010, de algumas áreas com 

deposições irregulares de RCC. Desta maneira, foi feito um registro fotográfico atualizado 

dessas áreas e outras próximas aos Ecopontos, a fim de se fazer uma análise comparativa com 

as fotografias antigas e mostrar possíveis mudanças nesses locais após a implantação dos 

Ecopontos. 

 

2.4 Tratamento estatístico dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, onde 

foram gerados gráficos. Parte desses dados foi importada para o software STATISTICA 8.0 

(STATSOFT, 2007), onde foi feita uma análise estatística dos dados obtidos através do 

DEMLURB, considerando-se 95% de confiança na execução dos testes. 

A princípio, foi realizado o teste Shapiro-Wilk (SW) para verificar se a distribuição dos dados 

se ajustaria a uma distribuição normal (TORMAN, COSTER e RIBOLDI, 2012). Neste teste, 

foram considerados os números de viagens recebidos das 7 regiões do município de Juiz de 

Fora. Como os dados não foram normais foi realizado o teste de Mann-Whitney U de 

comparação simples, que comparou as medianas do número de viagens das regiões, 

verificando a existência de diferenças significativas entre as mesmas, considerando-se um 

nível de confiança de 95%.  

A partir das informações dos testes realizados foram gerados diagramas Box Plot, a fim de 

representar graficamente os resultados. Estes gráficos apresentam as medianas e os valores 

máximos e mínimos para os dados estudados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a classificação dos resíduos de acordo com a Resolução Conama nº 307/2002 e 

348/2004 e a contagem do número de viagens aos Ecopontos, foram obtidos os gráficos 

mostrados na Figura 1, com resultados para (a) Ecoponto Aeroporto e para (b) Ecoponto 

Linhares. Para a obtenção dos resultados utilizou-se o volume de entrada de resíduos nos 

locais, já que na saída os mesmos já se encontravam misturados. Enquanto o número de 

viagens foi obtido através do preenchimento de formulários guias.  

Figura 1: Volume de resíduos e número de viagens recebidas nos Ecopontos: (a) Aeroporto; (b) Linhares. 

 

Fonte: Autor (2017) 

Observa-se que na unidade do bairro Aeroporto apresentou uma crescente tanto na quantidade 

de resíduos que chegaram ao local como no número de viagens recebidas, chegando a 325 

viagens no mês de março de 2017, representando um aumento de 186 viagens em relação ao 

mês de outubro de 2016. Esse aumento pode ser explicado pelo tempo de funcionamento dos 
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locais e pelo conhecimento da população sobre a existência dos mesmos. Já na unidade do 

bairro Linhares, o volume de resíduos e o número de viagens recebidas oscilaram durante o 

período de estudo. Houve meses, como novembro de 2016 e fevereiro de 2017, que o número 

de viagens recebidas foi próximo de 30, muito pouco quando comparado ao mês de março de 

2017 (182 viagens). Tal fato pode ser devido à falta de compilação dos dados pelos 

funcionários responsáveis nos meses de menor recebimento.  

Percebe-se também a predominância de resíduos classe A sobre os classe B nos dois 

Ecopontos avaliados. Tal fato comprova um maior número de resíduos provenientes da 

construção civil e que poderiam voltar à cadeia produtiva depois de passar pela Usina de 

Reciclagem. Estudos desenvolvidos por Marzouk e Azab (2014) demonstraram que a 

reciclagem de RCD representam reduções significativas nas emissões, uso de energia, 

potencial de aquecimento global e conserva espaço em aterros destinados à disposição final. 

Além disso, o custo para mitigar o impacto da disposição é elevado. 

Para o controle da quantidade recebida de resíduos nos Ecopontos, os funcionários preenchem 

o “Guia de Controle de Recebimento de Resíduos no Ecoponto”, conforme ANEXO I, 

inserindo informações do gerador e transportador, bem como a caracterização dos resíduos e o 

volume total transportado. O volume de entrada de resíduos é calculado através de uma 

estimativa volumétrica feita pelos funcionários em metros cúbicos, o que pode gerar erros. Já 

o volume de saída é quantificado através do número de caçambas cheias que saem do 

Ecoponto. Na Figura 2, apresenta-se a quantidade de resíduos que entram e saem dos 

Ecopontos, sendo resultados para (a) Ecoponto Aeroporto e (b) para o Ecoponto Linhares.  

Nota-se uma diferença considerável entre os volumes de entrada e saída de resíduos nas duas 

unidades, que pode ser explicada pelas diferentes metodologias utilizadas na quantificação 

dos mesmos e pelo fato do resíduo sofrer compactação na caçamba. Ribeiro (2013) também 

constatou tal diferença em seu trabalho, realizado no município de Uberlândia, onde foram 

comparados 10 Ecopontos sendo que todos apresentaram discrepâncias entre os volumes de 

resíduos que entram e saem. Porém, em alguns, tal diferença foi menor, o que pode ser devido 

à experiência dos funcionários e maior controle nos balanços. 

A maior diferença registrada na unidade do bairro Aeroporto foi de 81,26 m³ no mês de 

outubro de 2016. Já no Ecoponto Linhares existe uma maior discrepância entre dados de 

entrada e saída, sendo a maior no mês de fevereiro de 2017 (275,5 m³), o que pode estar 

associado a problemas relacionados à gestão. Estudos desenvolvidos por Guerrero, Mass e 
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Hogland (2012) reportaram que a gestão de resíduos sólidos é um desafio para as cidades de 

países em desenvolvimento, principalmente devido ao aumento na geração de resíduos e o 

peso imposto ao orçamento municipal, como resultados dos altos custos associados à gestão.  

Uma alternativa para maior precisão na determinação da quantidade de resíduos que entram 

nas unidades seria a utilização de balanças. Além disso, seria necessário um treinamento para 

os funcionários que trabalham no controle e preenchimento dos formulários e guias. 

Figura 2: Volume de entrada e saída de resíduos nos Ecopontos: (a) Aeroporto; (b) Linhares. 

 

Fonte: Autor (2017) 

Os resultados apresentados na Figura 3 demonstraram que durante o período de estudo foram 

retirados 2550 m³ de resíduos dos Ecopontos, sendo que deste total o volume retirado no 

Ecoponto Linhares (1470 m³) é maior do que no Ecoponto Aeroporto (1080 m³). Não foi 

possível identificar diferença significativa entre os volumes retirados nas URPVs segundo o 

teste não paramétrico Mann-Whitney U de comparações simples, com resultado do p-valor 
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superior a 0,05. Optou-se por utilizar os dados de saída de resíduos pela maior precisão na 

quantificação.  

Sabe-se que a unidade do bairro Linhares começou a operar três meses antes da unidade do 

bairro Aeroporto, o que explicaria o maior volume de resíduos retirados nesse local. Contudo, 

mesmo não existindo dados consistentes nos primeiros meses de operação, pode-se inferir que 

a população já tinha conhecimento da existência do local. 

Figura 3: Volume total de resíduos retirados dos Ecopontos. 

 

Fonte: Autor (2017) 

O município de Juiz de Fora é dividido em 7 regiões urbanas de planejamento: Norte, Centro, 

Nordeste, Oeste, Leste, Sul e Sudeste (JUIZ DE FORA, 2014). Desse modo, após verificar a 

origem das viagens que chegam aos Ecopontos, foram gerados gráficos apresentados na 

Figura 4. O número de viagens foi obtido pela contagem de guias preenchidos pelos 

funcionários. 

Na Figura 4(a), tem-se o resultados compilados para o Ecoponto Aeroporto, e na Figura 4(b) 

são apresentados resultados do Ecoponto Linhares. Como esperado, é possível perceber um 

maior número de viagens das regiões onde estão localizados os Ecopontos. Ou seja, no 

Ecoponto Aeroporto, a região Oeste destacou-se pelo recebimento de maior quantitativo de 

viagens, com mediana próxima a 90; e no Ecoponto Linhares, a região Leste destacou-se, com 

aproximadamente 30 viagens. Pelo teste não paramétrico de comparações múltiplas de 

Kruskal-Wallis, no primeiro caso verificou-se que a região Oeste apresentou recebimento de 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
Aeroporto Linhares

URPV

0

50

100

150

200

250

300

350

V
o

lu
m

e
 (

m
³)

p = 0,171980



  

12 
 

viagens significativamente maior do que as regiões Sudeste, Nordeste e Leste a 95% de 

confiança. Utilizando o mesmo teste, verificou-se que para o Ecoponto Linhares a região 

Leste recebeu um número de viagens significativamente superior do que as regiões Norte, 

Oeste e Sul a 95% de confiança.  

De acordo com o PIGRCC, a distância máxima que o pequeno gerador deveria percorrer até 

essas unidades seria de 1,5 km. No entanto, percebe-se que ambos os locais recebem resíduos 

das demais regiões do município, o que torna a deposição de resíduos inviável para 

determinadas localidades.  

No PIGRCC é proposta mais uma unidade para a região Oeste e outra para a Leste, o que 

diminuiria o acúmulo de resíduos nas unidades em operação. Além disso, espera-se uma 

unidade na região Central, que em ambos os Ecopontos representa a segunda região que mais 

leva resíduos nesses locais. Já para a região Norte, que encontra-se mais distante das unidades 

em funcionamento, são propostas quatro áreas para a instalação de URPVs e uma área para 

Usina de Reciclagem. Para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, são sugeridas duas áreas em 

cada uma. Tal divisão abrangeria todo o município de Juiz de Fora, garantindo a viabilidade 

da entrega voluntária de resíduos aos Ecopontos. 
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Figura 4: Tendência de origem de resíduos recebidos nos Ecopontos: (a) Aeroporto; (b) Linhares. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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misturado ao RCC, o que pode gerar mau cheiro e riscos de transmissão de doenças para a 

população (JUIZ DE FORA, 2010). 

Entre os pontos encontrados durante a elaboração do Plano estão os do bairro Teixeiras, 

Aeroporto, Borboleta e São Pedro. A fim de verificar se houveram mudanças nas 

proximidades do Ecoponto Aeroporto pós-operação, foram percorridos esses locais e 

identificados alguns pontos de deposição inadequada, apresentados nas Figuras 5-10.  

No bairro Borboleta (Figura 7), foi identificada grande quantidade de resíduos, praticamente a 

mesma observada no ano de 2009. De acordo com o PIGRCC está prevista a instalação de um 

Ecoponto neste bairro, fato que viabilizaria o descarte correto de resíduos neste local. 

Percebe-se que ainda existem muitos pontos de deposições irregulares de resíduos pela 

cidade. Entretanto, houve melhora nas proximidades do Ecoponto Aeroporto, pois segundo 

relatos de moradores, antes da instalação do mesmo, o ponto identificado na Figura 8 recebia 

uma grande quantidade de materiais, tendo sido necessário fechar a entrada do local para 

evitar que veículos depositassem os resíduos. No entanto, encontrou-se uma TV quebrada no 

local, refletindo a falta de consciência da população. 

Nas demais localidades, quando comparadas as fotografias atuais com as que foram tiradas 

durante a elaboração do PIGRCC, percebe-se uma diminuição no volume de resíduos 

descartados na região. A maioria dos resíduos depositados são RCC, solo e restos de podas. 

Porém, também são encontrados eletrônicos, como TVs e cabos, que representam risco para a 

qualidade ambiental. Além disso, foi possível perceber a queima de resíduos depositados nos 

locais, como ser verificado na Figura 10. 
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Figura 5: Bairro São Pedro – 2017. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 6: Bairro São Pedro – (a) e (b) Via São Pedro, (c) e (d) margens da Represa São Pedro. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Figura 7: Bairro Borboleta (Rua Augusto Thilman) 

 

Fonte: Autor (2017) 

  

Figura 8: Bairro Aeroporto (próximo ao Ecoponto) – 2017. 

 

Fonte: Autor (2017) 

  

 

 

 

 

Figura 9: Bairro Salvaterra – 2017. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Figura 10: Bairro Teixeiras 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.2 Análise de enquete 

 

O Quadro 1 apresenta o resultado da enquete respondida por 110 moradores do município de 

Juiz de Fora, sendo que metade destes residem na região Central da cidade. Ao avaliar as 

respostas da enquete verificou-se que grande parte dos participantes não sabia da existência 

do PIGRCC e dos Ecopontos no município. Ainda, verificou-se que 75% já sentiram a 

necessidade de descartar materiais que poderiam ser levados para tais locais.  

Quadro 1: Enquete aplicada à população de Juiz de Fora. 

Questões Sim Não 

Você sabia que Juiz de Fora possui um Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos da Construção Civil (PGIRCC)? 

34% 66% 

Você sabia que Juiz de Fora possui 2 (dois) Ecopontos em 
operação para entrega voluntária de resíduos sólidos? 

26% 74% 

Você já sentiu a necessidade de fazer o descarte de materiais, 
tais como: móveis, entulho, madeira, restos de poda e varrição, 
etc? 

75% 25% 

Você sente que tem informações adequadas a respeito do 
descarte correto de materiais? 

6% 94% 

Fonte: Autor (2017) 

Entre as pessoas que sentiram a necessidade de descartar materiais, apenas 2% levaram para o 

Ecoponto (Figura 11) e quase a totalidade dos participantes sentem que não possuem 

informações adequadas a respeito do descarte correto de materiais. Desta maneira, é 
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necessária uma maior divulgação do funcionamento desses locais a fim de mobilizar a 

sociedade, melhorando a qualidade da deposição e, consequentemente, do ambiente. 

Figura 11: Pessoas que sentiram necessidade de descartar materiais. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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4 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou a situação atual do gerenciamento de resíduos da construção civil 

destinados a dois Ecopontos em funcionamento no município de Juiz de Fora, sendo possível 

analisar os principais problemas encontrados nesses locais e o conhecimento da população 

sobre os mesmos. 

Diante do que foi exposto, é possível destaca-se os pontos a seguir: 

 Em Juiz de Fora foram retirados 2550 m³ de resíduos dos Ecopontos durante o período 

de estudo, evitando que todo esse material fosse descartado em locais impróprios. 

Porém, nas proximidades do Ecoponto Aeroporto, ainda foram encontrados pelo 

menos sete pontos de deposições irregulares de materiais. Esses pontos estão 

localizados às margens de vias públicas ou até mesmo em Áreas de Preservação 

Permanente, podendo poluir a água, o solo e causar doenças à população. Atualmente, 

existem 2 Ecopontos em operação no município, havendo o objetivo da construção de 

mais 13, de acordo com o PIGRCC de Juiz de Fora. 

 Verificou-se diferença no volume de resíduos que entram e saem dos Ecopontos 

devido às diferentes metodologias utilizadas na quantificação. Porém a diferença na 

unidade do bairro Linhares foi muito maior, o que indica possíveis problemas de 

controle e gestão. Desta maneira, é necessária maior orientação aos funcionários do 

local, para que façam a contagem e anotações sobre os resíduos que chegam de forma 

correta, além de métodos mais precisos de quantificação.  

 A partir do resultado da enquete, percebeu-se que muitas pessoas ainda não têm 

ciência da existência dos Ecopontos e sentem necessidade de maiores informações 

sobre o descarte correto de materiais. Portanto, deve-se investir em programas de 

educação ambiental. É fundamental uma grande divulgação entre os pequenos 

geradores sobre como e onde fazer a deposição correta dos resíduos, podendo haver 

ações de abordagem em escolas e associações de bairros. 

Por fim, espera-se que este estudo possa servir como base para a melhoria da gestão dos 

Ecopontos, com base na evidenciação do cenário atual, assim como para a instalação de novas 

unidades. Foi possível perceber que com a instalação de novas URPVs a tendência será 

diminuição gradativa da deposição e acúmulo de resíduos em locais inapropriados.  
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ANEXO 

 

ANEXO 1 – Guia de Controle de Recebimento de Resíduos no Ecoponto 

 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO

Condutor do veículo: ____________________________________

Responsável pelo recebimento: ___________________________

4. RESPONSABILIDADES (Assinaturas)

Data: ....../....../......

Data: ....../....../......

OBS: 

Volumosos (móveis e outros) ................................m³ Madeira ..........................m³

Volumosos (podas)
................................m³

Outros: 

___________ ..........................m³

Concreto / Argamassa/ 

Cerâmica/ Alvenaria ................................m³
Solo

..........................m³

........................m³
Volume Total 

Transportado:

Nome do condutor:

Endereço de retirada:

GUIA DE CONTROLE DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO
1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome ou Razão Social: Telefone:

Placa do Veículo:

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

Nome ou Razão Social: Telefone:


