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Resumo  
 
O objetivo desse estudo foi apresentar e analisar os resultados do diagnóstico da gestão de resíduos da construção 
civil (RCC) na Cidade de Toledo-PR, para o período 2005 a 2010. Cidade metodologia contemplou quatro etapas: o 
desenvolvimento de um banco de dados, com a evolução das metragens das construções na cidade de Toledo-PR; 
estimativa do potencial de geração de RCC, de acordo com os tipos de construção (reforma, nova e ampliação); 
diagnóstico do atual sistema de coleta, transporte e destinação de RCC; e, por fim, o tratamento dos dados e a 
sistematização dos resultados por meio de mapas temáticos, figuras e gráficos. Os resultados apontaram em 2010 
a geração de 31.178 (t/ano) para o RCC proveniente das construções novas; 1.815(t/ano) para as reformas e 
3.217 t/ano para as ampliações. Desse modo, em 2010, o total de RCC gerado na cidade de Toledo foi de 36.210 
t/ano. Os mapas temáticos mostraram a geração total de RCC em cada bairro e a área central foi o bairro com 
maior geração de resíduos, seguido pelas edificações localizadas nos bairros Vila Operária, Jardim Coopagro, e 
Jardim Porto Alegre. A comparação entre o total de resíduos gerados (em média 28.781 t) e o total de RCC 
coletados (em média 76,6% do total) aponta para um cenário alentador. De modo geral, ainda prevalece a 
ausência de métodos mais eficazes para o melhor aproveitamento dos RCC na cidade de Toledo -PR. 
 
Palavras-chave: Construção Civil (RCC), Resíduos, Gestão de resíduos,  Desenvolvimento Urbano. 
 

 
1. Introdução 

 
O atual perfil de desenvolvimento econômico dos cidades brasileiros, baseado nas diversas 

atividades produtivas, localizadas tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, são responsáveis 
pela crescente geração de resíduos sólidos urbanos. Atividades essas, que ganham impulso na sua 
demanda em função do crescimento populacional, do consumo de bens e serviços, do aumento da 
atividade industrial e, consequentemente, do próprio aumento da geração de resíduos. 

 Atualmente, a construção civil é considerada uma das atividades mais importantes no atual 
cenário de crescimento da economia brasileira, pois se constitui numa  indicadora de desenvolvimento 
social e econômico . Além da sua importância econômica, a atividade da construção civil desempenha 
também um papel social, pois além de gerar empregos a uma mão-de-obra de baixa qualificação 
profissional, também minimiza  o déficit habitacional. No aspecto puramente econômico, a construção 
civil é responsável por uma grande porcentagem do Produto Interno Bruto Brasileiro, cerca de 5,11% 
PIB nacional, em 2010 (DANTAS, 2011).  
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No entanto, esta atividade é também vista como sendo uma das maiores geradoras de resíduos 
sólidos urbanos e com grande potencial de impactos ambientais negativos, seja pelo consumo dos 
recursos naturais, pela modificação das paisagens e/ou pela destinação inadequada dos resíduos da 
construção civil (RCC) ocasionando problemas ambientais, sociais e de saúde pública.  Desse modo, a 
atividade da construção civil tem o desafio de conciliar sua expansão em sintonia com o 
desenvolvimento sustentável, consciente e menos agressivo ao meio ambiente.  

A geração de RCC é em boa parte impulsionada pelo desperdício de materiais nas construções 
antes, durante e depois da sua execução. De maneira mais específica, a geração de resíduos começa 
no recebimento, no transporte e no armazenamento das matérias primas ou insumos utilizados nas 
obras, bem como, os problemas relacionados com os projetos, a falta de definições e detalhamentos, a 
baixa qualidade dos materiais utilizados, e baixa qualificação da mão-de-obra contribuem também para 
o crescente volume de geração de RCC (PINTO, 2005).  

Um agravante desse cenário é que a cadeia produtiva da construção civil contempla demolições, 
cujos RCC são descartados em locais inapropriados, tais como: encostas de rios, vias e logradouros 
públicos, criando  depósitos irregulares nos cidades, os chamados de “bota-foras”. Nos últimos anos 
tem-se tornado evidentes os questionamentos sobre esse consumo e descarte exagerado de matéria 
prima, bem como, os impactos causados pelos resíduos de RCC depositados clandestinamente, 
gerando assim grandes problemas ao poder público e à sociedade.  

O processo de geração de RCC esta relacionado com as suas particularidades econômicas, 
sociais, culturais e construtivas, de tal forma que essas são capazes de influenciar na quantidade e 
qualidade do resíduo gerado. Por exemplo, a madeira é muito presente na construção americana e 
japonesa, mas com presença menos significativa na construção européia e na brasileira; o gesso é 
fartamente encontrado na construção americana e européia e só recentemente vem sendo utilizado de 
forma mais significativa nos centros urbanos brasileiros. Da mesma forma acontece com as obras de 
infraestrutura viária, havendo preponderância do uso de pavimentos rígidos em concreto nas regiões 
de clima frio (FRAGA, 2006).  

De acordo com Cavalcanti (1995) apud Battistelle et al. (2006),  a geração padrão de resíduos 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). Desse total é possível triturar 
90% do entulho (argamassas, e componentes de vedação), para ser utilizado como agregado na 
produção de componentes da construção e argamassas.  

De modo semelhante ao que ocorre com as demais cidades do país, a cidade de Toledo-PR 
encontra-se atualmente com a construção civil em expansão. Em função disso houve nos últimos anos 
um aumento na quantidade de resíduos da construção civil gerados na cidade. Como Toledo possui 
uma população de 119.313 habitantes (IBGE, 2010), há uma demanda crescente por edificações, dado 
perfil produtivo da cidade e da Região Oeste do Paraná.  

   
 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 
 
Segundo a Resolução Conama Nº307/2002, define-se que resíduos da construção civil são 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., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Ainda de acordo com a resolução do CONAMA (2002), os resíduos de construção civil são 
classificados da seguinte forma: resíduos Classe A, que são os reutilizáveis como agregados, 
componentes cerâmicos, argamassa, concreto, peças pré-moldadas em concretos produzidos nos 
canteiros de obras; resíduos Classe B, que são os recicláveis tais como: plásticos, papel, papelão, 
metais, vidros e madeiras; resíduos Classe C, para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e recuperação tais como os 
produtos oriundos do gesso; e, os resíduos Classe D, que são aqueles perigosos oriundos de 
construção, tais como, tintas, solventes, óleos, amianto ou aqueles contaminados provenientes de 
obras de construção de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.  

E, segundo as disposições dessa resolução, os sistemas de gerenciamento de RCC deverão 
contemplar a redução, reutilização ou reciclagem dos RCC, incluindo o planejamento, a atribuição de 
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responsabilidades, boas práticas e o desenvolvimento/implementação das ações necessárias para o 
cumprimento das etapas previstas na resolução do CONAMA.  

A Norma Brasileira (NBR 10004 de 1987) classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 
Segundo essa norma, os resíduos são classificados em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade como 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; e;  

b) Resíduos classe II – Não perigoso que se subdividem em resíduos classe II A - Não 
inertes: aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de 
resíduos classe II B. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Já, os Resíduos de Classe II B: são os 
resíduos provenientes de construção e demolição e podem ser classificados em inertes, sendo estes 
constituídos por componentes minerais não poluentes (quimicamente inertes). No entanto, 
dependendo da origem, da composição ou da qualidade dos RCC, eles podem apresentar altos níveis 
de contaminantes que podem inseri-los em outras classes.  

A partir da apresentação das definições relacionadas a geração de RCC, são apresentados na 
seção seguinte os métodos e materiais utilizados na identificação do potencial de geração de RCC na 
cidade de Toledo-PR. 

 
 

3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 
 

Para atender aos objetivos propostos, a metodologia contemplou: a) desenvolvimento de um 
banco de dados contendo as metragens das construções na cidade de Toledo-PR, durante os anos de 
2005 a 2010; b) desenvolvimento de uma correlação para a estimativa da geração de RCC de acordo 
com os tipos de construção (reforma, nova e ampliação); c) pesquisas sobre o montante de RCC 
coletados na cidade de Toledo-PR; e d) tratamento dos dados e sistematização dos resultados em 
mapas temáticos e gráficos. 

Para a obtenção da metragem inerente a evolução da construção civil (reformas, construções 
novas e ampliações) na cidade de Toledo-PR foram realizadas pesquisas junto à Prefeitura Municipal da 
Cidade e junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e os dados foram 
implementados numa planilha eletrônica. 

Em seguida, a partir do fator de correlação obtido na literatura (Pinto, 1999) de 150 kg/m² e a 
metragem das construções no cidade foi possível a estimativa de geração de RCC no período estudado. 
A estimativa foi feita para cada tipo de construção (ampliação, nova e reforma), e foi possível também 
estimar as quantidades de resíduos da construção civil, em toneladas/ano, para cada bairro e tipo de 
construção em Toledo-PR. 

 Com relação à identificação da situação da coleta dos RCC, foram realizadas pesquisas junto a 
Prefeitura Municipal e em empresas que realizam esse tipo de coleta na cidade de Toledo-PR e os 
dados levantados foram plotados numa planilha eletrônica e comparados com o total de RCC gerados 
na cidade, cujos resultados são apresentados na seção seguinte. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Nessa seção são apresentados em forma de mapas temáticos, os resultados das estimativas de 
geração de resíduos, de acordo com cada tipo de edificação (ampliação, nova e reforma) 
correspondente aos anos de 2005 a 2010 na cidade de Toledo – PR, bem como a comparação do total 
gerado com o total coletado.  
 

4.1 RCC da construção civil proveniente de ampliações 
 
Na figura 1 são apresentados os resultados das estimativas de geração de resíduos das 

residências em ampliação correspondente aos anos de 2005 a 2010, em Toledo-PR. Durante os anos 
em estudo, o bairro Centro apresentou maior geração de RCC, atingindo seu ápice de geração de 
resíduos em 2009, com 7.949,48 toneladas. Tal fato foi conseqüência da aprovação, na cidade de 
Toledo, de 1.509 projetos da construção civil em 2008, mais 412 nos 05 primeiros meses de 2009. 
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Em 2010 houve  queda na geração de resíduos da construção civil  no bairro Centro, o qual 
passou a gerar 5.193,74 toneladas de RCC. Nesse ano, o bairro Jardim Coopagro passou a liderar na 
geração de RCC com um valor de 5.503,72 toneladas de resíduos. Os demais bairros se apresentaram 
uma média de geração de até 5.000,00 toneladas de RCC.  

 
RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2005 RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2006 

 

 RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2007 RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2008 

 

 

RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2009 RESÍDUOS DE AMPLIAÇÃO (t) – 2010 
  

 
Fig.1. Geração de Resíduos Ampliação por Bairro em Toledo (PR) - em toneladas – 2005 a 

2010. 
      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 
4.2 RCC da construção civil proveniente de construções novas  

 
Na figura 2 são apresentados os resultados (mapas temáticos) das estimativas da geração de 

resíduos da construção civil correspondente as edificações novas na cidade de Toledo-PR, de 2005 a 
2010. Os dados demonstram que os maiores geradores de RCC foram os bairros do Centro, Vila 
Industrial, Jardim Porto Alegre, Jardim Europa/América e Jardim Parizotto. Enquanto que os demais 
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bairros foram classificados como geradores intermediários e/ou pequenos geradores de resíduos da 
construção civil. 

 
RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2005 RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2006 

  
RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2007 RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2008 

  
RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2009 RESÍDUOS DE NOVA(t) – 2010 

 
 

 

Fig. 2. Geração de Resíduos Nova por Bairro em Toledo Paraná (t) – 2005 a 2010. 
         Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
 

4.3 RCC da construção civil proveniente de Reformas  
 
Na figura 3 são demonstrados em mapas temáticos os resultados das estimativas de geração de 

resíduos da construção civil nos bairros da cidade de Toledo-PR para as edificações reformadas, 
durante os anos de 2005 a 2010. Durante o período, a maioria dos bairros foram classificados como 
pequenos geradores de resíduos, demonstrando assim que esse tipo de construção foi de pouca 
ocorrência na.  Desse modo, durante os anos de 2005, 2007, 2009 e 2010, o Centro foi o bairro que 
apresentou a maior geração de resíduos da construção civil. 

Os demais ficaram oscilando em suas classificações de grandes, intermediários e pequenos 
geradores de resíduos da construção civil.  

RESÍDUOS DE REFORMA (t)- 2005 RESÍDUOS DE REFORMA (t)- 2006 

RESÍDUOS DE REFORMA(t) – 2007 RESÍDUOS DE REFORMA(t) – 2008 
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RESÍDUOS DE REFORMA (t) - 2009 RESÍDUOS DE REFORMA(t) – 2010 

 
      Fig. 3. Geração de Resíduos Reforma por Bairro em Toledo Paraná (t) – 2005 a 2010. 

         Fonte: Resultados da Pesquisa. 
 
4.4 GERAÇÃO DE RCC - VALORES CONSOLIDADOS 

 
Os gráficos da figura 4 apresentam a geração total de resíduos da construção civil de acordo 

com cada tipo de construção (ampliação, nova e reforma). Conforme mostra a figura, nota-se que as 
construções novas são as maiores fontes de geração de resíduos dentre as demais, e que sua maior 
contribuição ocorreu em 2008, quando este tipo de construção gerou 31.339 toneladas (89,7% do 
total), e em 2010, o correspondente valor de geração de RCC foi de 31.178 toneladas (86% do total). 
 

 
Fig.4. Cidade de Toledo: Geração Total de Resíduos por tipo de Construção (t/ano) – 2005 a 
2010. 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
A figura 5, para o período de 2005 a 2010, apresenta os resultados acumulados da geração 

total de RCC, de acordo com o tipo de construção no cidade de Toledo-PR. Os resultados mostraram 
que a maior contribuição de RCC, ocorreu em 2008, com 31.339 (t) proveniente das construções 
novas, e o ápice da geração total de resíduos da construção civil ocorreu em 2010 com 36.210 (t). 

 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

7

 

Fig.5. Cidade de Toledo-PR: Geração Total de Resíduos por tipo de Construção (t/ano) – 
2005 a 2010. 
 Fonte: Resultados da Pesquisa. 
 

Na figura 6 são apresentados os resultados para a geração total de resíduos da construção civil 
em cada bairro  de Toledo-PR. Pela figura  constata-se que o bairro Centro até 2009 foi o maior 
gerador de resíduos, mas em 2010 foi superado pelo bairro Jardim Coopagro (5.503,72 t).  
 

 
Fig.6. Cidade de Toledo-PR: Produção total de Resíduos da Construção Civil de Toledo/PR – 
2005 a 2010. 
  Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
Na figura 7, é apresentado o gráfico com o total acumulado de resíduos da construção civil 

gerado por cada bairro da cidade de Toledo-PR (período de 2005 a 2010). O resultado mostra que no 
ano de 2008 foi gerado 34.950,37 (t), em 2009 a geração de RCC foi de 29.484,34 (t), e em 2010 o 
valor de RCC foi de 36.209,86 (t).  

     Fig.7. Cidade de Toledo-PR: Produção total de Resíduos da Construção Civil de Toledo/PR 
– 2005 a 2010. 
     Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
A seguir apresentam-se os resultados da comparação do total de RCC gerados pela cidade e a 

correspondente coleta de RCC praticado pelas empresas que atuam na cidade de Toledo-PR. 
 

4.5. COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS  
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A Figura 8 apresenta os resultados do cenário da coleta de resíduos da construção civil realizado 
por empresas privadas em Toledo - PR. De acordo com a figura, em 2009, foi coletada a maior 
quantidade de resíduos (26.770 (t)), fato este verificado pela grande geração de resíduos  na maioria 
dos bairros, exceto nos localizados na área Norte da cidade. Nas quantidades de RCC coletadas pela 
iniciativa privada prevaleceu um comportamento crescente, ou seja,  em 2008 o valor total coletado foi 
de 24.085 toneladas e teve sua maior contribuição pelo entulho coletado na área central (5.644 t), e a 
Zona Oeste da cidade, com 6.406 toneladas; em 2009 o valor total de entulho coletado foi de 26.706 
toneladas e suas maiores contribuições foram os bairros localizados nas zonas do Centro e Oeste; e em 
2010 o valor total de resíduos coletados foi de 25.879 t e se observa que a coleta de RCC, igual ao 
ocorrido nos anos anteriores, as regiões que mais contribuíram para a coleta de entulho foram os 
bairros localizados no Centro (6.090 t) e Zona Oeste (6.663 t). 

 

Fig.8. Coleta de RCC por ano (t/ano) na Cidade de Toledo-PR -  2008 a 2010 
      Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
 
A figura 9 apresenta os resultados do total de resíduos coletados por área da cidade de Toledo-

PR. Conforme mostra a figura, em 2009 foi coletada a maior quantidade de resíduos dentre os anos em 
análise (26.770 t). Os dados apontam ainda que os bairros localizados no Centro e Zona Oeste foram 
os maiores geradores de resíduos, representando em 2009, 50.9% do total de entulho coletado. Deve-
se esse aumento ao crescimento econômico da cidade de Toledo-PR incidindo sobre as atividades do 
setor da construção civil, tanto que foram aprovados, na cidade de Toledo-Pr, 1509 projetos da 
construção civil em 2008 e mais 412 projetos nos cinco primeiros meses de 2009. Desse modo, a 
maior quantidade coletada de RCC ocorreu em no ano de 2009. 

 

Fig.9. Total da Coleta de Resíduos (t/ano) na Cidade de Toledo-PR –  2008 a 2010 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
A figura 10 apresenta os resultados da comparação entre o total de resíduos da construção civil 

que foram gerados na cidade de Toledo-PR (período de 2005 a 2010) e o total coletado pelas Empresas 
de coleta de RCC . Diante desse resultado, nota-se que do total de resíduos produzidos em 2008 foram 
coletados pelas Empresas (69% do total), ou seja, 24.085,00 (t). Em 2009, houve uma redução na 
quantidade de resíduos gerados pela cidade (29.484,34 (t)). No entanto, houve  aumento na 
quantidade de RCC coletada pelas Empresas de coleta, cerca de 90% do total (29.484,34 t), ou seja, 
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equivalente a 26.706 toneladas. Em 2010, foi gerado aproximadamente 36.210 (t) de RCC e foram 
coletadas 25.879 toneladas de RCC, ou seja, 71%, do total gerado foi coletado. Cabe ressaltar que 
apesar de serem coletados em média 76,6% do total de resíduos gerados de 2008 a 2010 foi 
necessária a implantação de uma gestão correta e eficaz, capaz de reutilizar o total de resíduos 
gerados.  

 
 

Fig.10. Comparação entre Geração e Coleta de Resíduos (t/ano) – Cidade de Toledo-PR -  
2010 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo foi apresentado e analisado  o diagnóstico da gestão de resíduos da construção civil da 
Cidade de Toledo-PR, com base dos dados da evolução das construções, discriminados por bairros, 
tipos de construção; geração, coleta e destinação de RCC correspondentes ao período de 2005 a 2010. 
Os resultados apontaram um comportamento crescente na geração total de RCC (de 17.000 t em 2005 
a 36.209 t em 2010) e a coleta de RCC surgiu em 2008 como consequência do modelo de negócio 
identificado nesse setor. As quantidades de RCC coletadas pela iniciativa privada (24.085 t em 2008 
(69% do total), 26.706 t em 2009 (90% do total) e 25.879 t em 2010 (71% do total)) apontam para 
um cenário alentador. A justificativa disso foi o valor comercial/industrial que apresentam a maioria 
dos componentes presentes nos RCC. Porém, nas empresas de coleta de RCC (que atuam na cidade) 
ainda prevalece o uso de métodos e tecnologias com baixo nível de agregação de valor. Portanto, na 
Cidade de Toledo, nos canteiros de obras, os componentes dos RCC ainda não são objeto de separação 
o que dificulta o melhor aproveitamento e agregação de valor aos mesmos. 
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