
 

 

 

Composição gravimétrica dos resíduos de construção civil da 
cidade de São Luís - MA 

 
Vallena Maria Macêdo Rezende1 
Dr. Claudemir Gomes Santana2 

 
 

RESUMO: Este trabalho traz um estudo de caracterização dos resíduos de 
construção civil gerados na cidade de São Luís – MA, o que engloba questões 
como a classificação dos mesmos de acordo com o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) e o percentual de cada classe (composição gravimétrica), 
a fim de caracterizar esses resíduos e estabelecer as práticas mais adequadas 
a serem adotadas na gestão dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Construção Civil é um dos principais pilares da economia e do 

desenvolvimento mundial, com uma porcentagem avaliada em 40% de 

participação, mas ao mesmo tempo é o setor que mais gera impactos e 

contribui para a degradação do meio ambiente. Um dos fatores determinantes 

para que isso ocorra é a geração de resíduos, seja por demolição de 

construções antigas ou por desperdício de material, entre outros. Isso faz com 

que esse ramo de atividades seja responsável por gerar diferentes impactos de 

âmbito social, econômico e ambiental. 

Entre os impactos causados ao meio ambiente, como a emissão de 

CO2 pela fabricação de cimento e o alto consumo de energia elétrica, estima-se 

que a indústria da construção civil seja responsável pela geração de 

aproximadamente 50% de todos os resíduos advindos de atividades humanas. 

Além disso, grande parte desses resíduos é deixada em locais inapropriados 

para sua disposição – como terrenos baldios, encostas de cursos d’água e vias 

públicas -, contribuindo para a formação de enchentes e a consequente 

disseminação de vetores transmissores de doenças. 

                                                 
1 Engenheira Civil, graduada pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
2 Orientador. 



 

 

 

A correta gestão e gerenciamento desses resíduos e até a 

reciclagem dos mesmos surgem como alternativas capazes de diminuir a 

quantidade de resíduos existentes e acabar com sua disposição em locais 

inadequados. Para isso, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

criou no ano de 2002 a Resolução n°307, que estabelece as diretrizes 

principais para a gestão dos resíduos da construção civil. Tal documento 

contém a definição e a classificação dos resíduos de construção, bem como a 

melhor destinação para cada classe de resíduo (A, B, C e D). Assim, é de 

grande importância o estudo e a caracterização dos resíduos gerados nas 

construções e demolições, a fim de identificar o potencial de reciclagem assim 

como a melhor solução tecnológica e logística de coleta, transporte e 

disposição final dos mesmos.  

 

1 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A Resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, “estabelece 

as diretrizes, os critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, visando a diminuição dos impactos ambientais” (BRASIL, 

2002, p. 1).  

De acordo com esse documento, são considerados resíduos de 

construção civil:  

Os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. (BRASIL, 2002, 
p. 1) 

 

A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição (ABRECON), por sua vez, define entulho como 

“conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, 

etc., provenientes do desperdício na construção, reforma e/ou demolição de 

estruturas, como prédios, residências e pontes”. 

Cada tipo de resíduo deve ser manuseado de maneira diferente. 

Para tanto, a Resolução CONAMA n° 307, no art. 3°, classifica os resíduos 



 

 

 

advindos de construções e demolições. Com o desenvolvimento de novas 

tecnologias e práticas de gestão de RCC, uma atualização desse documento 

foi emitida no ano de 2004. A Resolução CONAMA n° 348 traz uma nova 

definição para os resíduos de classe D. Já no ano de 2015, foi emitida a 

Resolução CONAMA n° 469, que mais uma vez altera a classificação feita pela 

Resolução n° 307, mais especificamente na classe B. Diante disso, esta é a 

classificação atual de RCC segundo o CONAMA. 

I - Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como 
agregados [...]; 
II - Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, 
[...]; 
III - Classe C – são os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 
que permitam sua reciclagem/recuperação, [...]; 
IV - Classe D – são resíduos perigosos, oriundos do processo de 
construção [...]. (BRASIL, 2002, 2004, 2015) 

 

É importante frisar que todos os resíduos das classes supracitadas 

compõem o entulho (também chamado de caliça) e que suas características 

variam de acordo com o processo construtivo, os materiais que foram 

empregados em sua produção e a sua forma de disposição nos canteiros de 

obras.  

A ABRECON, por sua vez, determina outra classificação para os 

resíduos de construção e demolição. Essa associação afirma que os materiais 

que são recicláveis encontrados no entulho, que são os correspondentes às 

classes A e B, podem ainda ser divididos em três grupos: I, II e III. O Grupo I 

engloba materiais cuja composição possui cimento, cal, areia e brita, entre eles 

os concretos e as argamassas; o Grupo II compreende materiais cerâmicos, 

telhas, blocos cerâmicos, azulejos. Ambos passíveis de reciclagem, o agregado 

produzido através do processo poderá ser aplicado na mesma destinação 

original, que é a construção civil. Já os materiais do Grupo III caracterizam-se 

por poderem ser selecionados e encaminhados para outras utilidades, entre 

eles a madeira, o isopor e plásticos. 

Conhecendo sobre as definições e classificações dos resíduos 

sólidos, especificamente dos objetos de estudo deste trabalho, que são os 

resíduos oriundos da indústria da construção civil, é preciso aprender sobre 

como ocorre a geração desses resíduos. 



 

 

 

2 PERDAS E DESPERDÍCIO E A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Sabe-se que a indústria da construção civil utiliza uma grande 

quantidade de materiais para a execução de obras de diferentes tipos, e como 

consequência dessa prática surge também uma grande quantidade de 

resíduos. Através de uma estimativa, Souza (2005) afirma que para construir 1 

metro quadrado de obra faz-se necessária a utilização de uma média de 

1000kg de materiais, um valor considerável. O mau emprego desses materiais, 

seja por questão de mão de obra desqualificada ou por falta de planejamento, 

desencadeia o que é chamado de perda e desperdício. 

Assim, uma implicação das perdas pode ser claramente observada 

na grande quantidade de resíduos que são gerados. A Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) publica 

anualmente desde 2003 um Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, que 

contém informações com bases em pesquisas sobre a quantidade de resíduos 

sólidos gerados no Brasil a níveis regionais e nacionais.  

O Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2016 mostra que 

somente nesse ano foram coletadas cerca de 45,1 milhões de toneladas de 

resíduos de construção e demolição, o que equivale a 123.619 toneladas 

coletadas por dia, e esse número considerável corresponde apenas aos 

resíduos deixados em vias públicas. Na região Nordeste, a coleta foi de cerca 

de 24.387 toneladas por dia, o que equivale a cerca de 20% do total nacional. 

Dessa maneira, percebe-se que as perdas e o desperdício são os 

principais fatores que contribuem para a geração de resíduos na indústria da 

construção civil. Medidas como a racionalização do uso dos materiais dentro 

dos canteiros de obras e a qualificação dos profissionais podem representar 

redução do volume de perdas e, consequentemente, dos custos financeiros e 

impactos ambientais. 

 

3 RECICLAGEM DE RCC  

 

No Brasil, a Resolução CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002 foi a 

pioneira a tratar da gestão de resíduos de construção civil, estabelecendo as 



 

 

 

diretrizes, critérios e procedimentos para tal, de maneira que os impactos 

ambientais sejam minimizados. De acordo com Melo (2011), esse documento 

foi elaborado e concebido com base em casos isolados e de sucesso na gestão 

de RCC que ocorreram em Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA) nos anos que 

precederam a sua data de emissão. 

Alguns anos depois, na data de 2 de agosto de 2010, foi emitida a 

Lei n° 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De 

acordo com essa lei, a gestão dos resíduos sólidos deve seguir uma ordem de 

prioridade entre as práticas existentes, sendo a primeira a não geração de 

resíduos e a última a disposição final adequada dos mesmos. 

Após a não geração, a reutilização e a reciclagem são as formas 

mais recomendadas de manejo de resíduos sólidos, inclusive os RCC, mas 

essas duas práticas possuem conceitos diferentes. Segundo a Lei Federal n° 

12.305 (BRASIL, 2010, art. 3°), reutilização é o “processo de aproveitamento 

dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química”, 

enquanto a reciclagem é o “processo de transformação dos resíduos sólidos 

que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas”. 

O processo de reciclagem de resíduos de construção civil gera um 

produto chamado de agregado reciclado, que é “o material granular 

proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que apresentem 

características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia” (BRASIL, 

2002, art. 2°).  

Muitas são as vantagens da reciclagem de RCC, desde o âmbito 

ambiental ao econômico. Castro&Masullo (2016) destacam a economia como 

uma das vantagens mais importantes nesse processo, afirmando que essa 

economia se dá pela redução do volume de agregados naturais a ser 

utilizados, diminuindo a exploração das jazidas, e até pela geração de renda 

para os indivíduos envolvidos no processo. Além disso, a reciclagem pode 

melhorar a qualidade do meio ambiente ao reduzir a disposição de resíduos em 

locais inapropriados, consequentemente, reduzindo os gastos públicos com o 

gerenciamento dos mesmos. 



 

 

 

As Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil são 

“empreendimentos para onde parte do RCD é levado, objetivando sua 

segregação, moagem e reciclagem para uso como agregado para concreto, 

execução de blocos de pavimentação e outros usos” (SILVA, 2015, p. 25). 

Esses materiais poderão ser utilizados na produção de concretos e 

argamassas não estruturais, peças pré-moldadas não estruturais, base e sub-

base de rodovias, como material para aterro, obras de contenção e drenagem, 

etc., entretanto a destinação mais comum para esse material gerado seja a sua 

utilização em obras de pavimentação, onde apresentam excelentes resultados 

e um alto consumo (NOGUEIRA et al., 2012). 

A reciclagem de RCC pode ser considerada, então, uma prática 

eficaz para a redução do volume de resíduos produzidos, assim como na 

reinserção desses resíduos na cadeia produtiva. Todavia, apesar de 

demonstrar um considerável desenvolvimento nas últimas décadas, o mercado 

de reciclagem de RCC ainda enfrenta dificuldades no Brasil e demonstra um 

atraso se comparado ao de países europeus. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho consistiu em processos de coleta, 

separação e pesagem de resíduos, para que seja determinada a composição 

gravimétrica dos resíduos de construção civil gerados em São Luís, capital do 

estado do Maranhão. 

Os critérios para a escolha das obras foram: localização, de maneira 

que fossem localizadas relativamente próximas ao local destinado à separação 

e pesagem dos resíduos coletados; tipo de obra (residencial, comercial, 

reforma, pública, etc.) para que contemplasse uma variedade de tipos de 

obras; obras em diferentes fases de execução (fundações, estrutura, alvenaria, 

instalações, acabamento), de maneira que houvesse pelo menos uma obra em 

cada fase para considerar os mais variados tipos de resíduos; e a 

disponibilidade do responsável pela obra em cooperar com a realização desta 

pesquisa, permitindo a coleta dos resíduos e respondendo aos questionários 

apresentados. 



 

 

 

Dessa maneira, as coletas foram realizadas diretamente nas obras 

previamente escolhidas. Os materiais e métodos utilizados nessa etapa 

seguem as recomendações da ABNT contidas na NBR 10007/2004 – 

Amostragem de Resíduos Sólidos.  

As amostragens foram realizadas em pilhas de resíduos, o que 

gerou a necessidade de procedimentos e materiais específicos em sua 

execução. O instrumento utilizado para coletar os resíduos foi a pá (amostrador 

para resíduos secos em tanques rasos e sobre o solo). 

 Ao localizar a pilha de resíduos, foi feito o espalhamento da mesma, 

uma pré-homogeneização desses resíduos e, então, foi executado o método do 

quarteamento. 

 Quarteamento é o processo de divisão em quatro partes iguais de 
uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes 
opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as 
partes restantes. As partes não descartadas são misturadas 
totalmente e o processo de quarteamento é repetido até que se 
obtenha o volume desejado. (ABNT, 2004, pág. 5) 

 

Figura 1 – Método do quarteamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O método do quarteamento pode ser melhor compreendido através 

da análise da figura anterior, onde é explicado como deve ser executado. Esse 

processo foi repetido quantas vezes necessárias para se atingir um volume 

total para a amostra representativa. 

Os resíduos coletados foram, então, depositados em recipientes 

plásticos retangulares para o transporte. A próxima etapa, que é a separação 

dos resíduos, foi feita de acordo com a classificação das Resoluções do 



 

 

 

CONAMA n° 307/2002, n° 348/2004 e n°469/2015. O quadro a seguir mostra 

os tipos de materiais pertencentes a cada classe. 

 

Quadro 1 – Tipos de materiais pertencentes a cada classe de RCC segundo o CONAMA 

CLASSE TIPOS DE MATERIAIS 

A 
Peças com componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento), de argamassa e de concreto; 

B 
Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens 

vazias de tintas imobiliárias e gesso sem contaminação; 

C 
Produtos oriundos do gesso que estejam contaminados ou misturados 

com outros tipos de materiais, inviáveis de separação; 

D 
Tintas, solventes, óleos, materiais prejudiciais à saúde e aqueles que 

possuem amianto em sua composição. 

Fonte: adaptado de Conselho Nacional de Meio Ambiente (2002, 2004, 2015). 

  

Após feita a separação dos resíduos em classes A, B, C e D, foi 

realizada a pesagem dos mesmos. Foi utilizada nessa etapa uma balança 

digital de vidro temperado da marca Tomate, modelo MU-011, que suporta até 

150kg.  

Com a massa total da amostra e a massa dos resíduos de cada uma 

das classes A, B, C e D, pôde-se calcular a porcentagem correspondente de 

cada classe de resíduo em relação à massa total, ou seja, a composição 

gravimétrica dos resíduos. 

Todos esses procedimentos foram repetidos para cada uma das 

amostragens realizadas, totalizando 5 amostras, convencionalmente 

denominadas de amostra 01, amostra 02, amostra 03, amostra 04 e amostra 

05, de acordo com o número da respectiva obra. Por fim, é calculada a média 

da composição gravimétrica encontrada para cada uma, a fim de estimar a 

composição gravimétrica dos resíduos de construção civil gerados na cidade 

de São Luís – MA. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A composição gravimétrica dos resíduos é relevante por questões de 

caracterização dos mesmos, determinando a porcentagem gerada de cada 



 

 

 

classe de resíduos segundo classificação do CONAMA. Com isso, pode-se 

determinar o potencial de reciclagem desses resíduos, a ser realizada em 

casos onde não houver possibilidade de reduzi-los e/ou reutilizá-los, que são 

prioridade segundo a lei de PNRS. 

Dessa maneira, foram visitadas cinco obras para a coleta das 

amostras. O quadro a seguir apresenta o tipo de cada obra visitada, assim 

como a fase de execução em que cada uma se encontrava no período em que 

a amostragem foi realizada.  

 

Quadro 2 – Tipo de obra e fase de execução das obras visitadas para coleta de amostras. 

OBRA 
TIPO DE 

OBRA 

FASE DE EXECUÇÃO 

FUNDAÇÃO ESTRUTURA ALVENARIA INSTALAÇÕES ACABAMENTO 

01 PÚBLICA   X X     

02 COMERCIAL       X X 

03 REFORMA       X X 

04 RESIDENCIAL X X X     

05 REFORMA     X X   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A obra 01, onde foi coletada a amostra 01, é uma obra pública onde 

estavam sendo executados serviços de estrutura e alvenaria no período de 

realização da amostragem. A visualização, assim como uma análise prévia 

dessa amostra, pode ser observada na imagem seguir. 

Figura 2 – Amostra 01 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Observando a amostra, pode-se notar que ela contém materiais de 

apenas duas classes, A e B, apresentando uma granulometria bastante 

espessa. A massa total da amostra 01 e a parcela correspondente a cada 

classe podem ser observadas na tabela a seguir. 



 

 

 
Tabela 1 – Composição gravimétrica da amostra 01. 

AMOSTRA 01 

CLASSE MASSA (KG) % MASSA 

CLASSE A 20,50 82,66% 

CLASSE B 4,30 17,34% 

CLASSE C 0,00 0,00% 

CLASSE D 0,00 0,00% 

TOTAL 24,80 100,00% 
       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A amostra 01 apresentou uma massa total de 24,80 kg, sendo 

82,66% dessa massa composta por materiais de classe A e 17,34% por 

materiais de classe B. Essa amostra não apresentou nenhum tipo de resíduo 

das classes C e D. Tal configuração pode ser diretamente relacionada às fases 

de execução em que a obra se encontrava, já que materiais de classes C e D, 

como produtos de gesso e tintas, são mais comuns em etapas de acabamento, 

enquanto a madeira (classe B) é bastante utilizada na etapa de estrutura para 

montagem de formas e escoramentos, por exemplo. 

A amostra 02 foi coletada na obra 02, que é do tipo comercial e se 

encontrava em fases de instalações e acabamento no período da amostragem. 

Essa amostra pode ser visualizada na figura abaixo.  

 
Figura 3 – Amostra 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nessa amostra, pode-se notar a presença de mais tipos de materiais 

do que apresentou a amostra 01. A composição gravimétrica da amostra 02 é 

dada na tabela a seguir.  

Tabela 2 – Composição gravimétrica da amostra 02 

AMOSTRA 02 



 

 

 

CLASSE MASSA (KG) % MASSA 

CLASSE A 16,30 64,68% 

CLASSE B 3,10 12,30% 

CLASSE C 3,50 13,89% 

CLASSE D 2,30 9,13% 

TOTAL 25,20 100,00% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essa amostra apresentou uma massa total de 25,20 kg, dos quais 

16,30 kg correspondem à classe A, 3,10 kg à classe B, 3,50 kg à classe C e 

2,30 kg à classe D. Nessa amostra, pode-se perceber que houve uma 

distribuição maior da massa total entre todas as classes, sendo a maior 

porcentagem da classe A. Esta classe abrange concretos, argamassas e 

materiais cerâmicos, que podem ser gerados no corte das alvenarias para 

instalações prediais e são amplamente utilizados em fases de acabamento.  

A amostra 03, por sua vez, está exposta na imagem abaixo, 

juntamente com a indicação dos materiais contidos na mesma.  

Figura 4 – Amostra 03. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A amostra 03 apresenta uma configuração semelhante à amostra 

02, com materiais de todas as classes e massa total e composição gravimétrica 

de acordo com a tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – Composição gravimétrica da amostra 03. 

AMOSTRA 03 

CLASSE MASSA (KG) % MASSA 

CLASSE A 17,90 67,80% 

CLASSE B 2,50 9,47% 



 

 

 

CLASSE C 3,90 14,77% 

CLASSE D 2,10 7,96% 

TOTAL 26,40 100,00% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A obra 03, onde a amostra de mesmo número foi coletada, é uma 

obra do tipo reforma e, assim como a obra 02, estava em fase de instalações e 

acabamento no período em que a amostragem foi realizada.  A massa total de 

resíduos coletados foi de 26,40 kg, sendo a maior parte resíduos de classe A, 

que correspondem a 67,80% do total. 

A amostra 04 foi coletada na obra 04, que é do tipo residencial, com 

vários blocos de quatro pavimentos cada, e se encontrava nas fases de 

fundação, estrutura e alvenaria quando a amostragem foi realizada. A amostra 

coletada pode ser observada na figura a seguir. 

 

Figura 5 – Amostra 04 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar previamente a amostra, pode-se notar a predominância 

de materiais de classe A, com materiais de classe B e C aparecendo em 

menores quantidade. A massa total coletada da amostra e a porcentagem de 

cada classe se dão conforme mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Composição gravimétrica da amostra 04 

AMOSTRA 04 

CLASSE MASSA (KG) % MASSA 

CLASSE A 20,80 79,09% 

CLASSE B 4,90 18,63% 



 

 

 

CLASSE C 0,60 2,28% 

CLASSE D 0,00 0,00% 

TOTAL 26,30 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A amostra em questão teve uma massa total de 26,30 kg, 

compostos predominantemente por materiais de classe A, seguidos pela classe 

B e classe C, essa última em pequenas quantidades. Relacionando a 

composição gravimétrica apresentada com os serviços que estavam sendo 

executados no período de coleta da amostra, pode-se dizer que a proporção de 

materiais de cada classe presentes na amostra condiz com as etapas 

construtivas de fundação, estrutura e alvenaria, onde são amplamente 

utilizados materiais como o concreto (classe A) e a madeira (classe B). 

Por fim, na obra 05, do tipo reforma, a amostra 05 foi coletada no 

período em que estavam sendo executados serviços de alvenaria e 

instalações. A figura a seguir traz uma análise prévia dessa amostra. 

Figura 6 – Amostra 05 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando a amostra, pôde-se notar a presença de materiais de 

todas as classes, mas com uma pequena variedade dentro de cada classe. 

Materiais de classe A estão restritos a restos de tijolos cerâmicos e pequenas 

quantidades de concreto, e materiais de classe B se apresentam na forma de 

papelão e plástico PVC. A composição gravimétrica dessa amostra é mostrada 

na tabela abaixo. 

Tabela 5 – Composição gravimétrica da amostra 05 

AMOSTRA 05 



 

 

 

CLASSE MASSA (KG) % MASSA 

CLASSE A 19,80 73,88% 

CLASSE B 3,10 11,57% 

CLASSE C 2,30 8,58% 

CLASSE D 1,60 5,97% 

TOTAL 26,80 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Essa amostra apresentou massa total de 26,80 kg, dos quais 

73,88% eram resíduos de classe A, 11,57% resíduos de classe B, 8,58% de 

classe C e 5,87% de classe D. Como as anteriores, a amostra 05 também 

mostrou uma relação entre as etapas construtivas sendo executadas e as 

classes e quantidades de resíduos apresentados na amostra, já que nas fases 

de alvenaria e instalações são utilizados os mais variados tipos de materiais de 

construção civil, e a amostra apresentou materiais de todas as classes. 

Diante disso, foi calculada a média das porcentagens de cada classe 

apresentadas pelas amostras coletadas, chegando à composição gravimétrica 

geral mostrada na tabela a seguir. 

Tabela 6 – Resumo da composição gravimétrica das amostras de RCD em São Luís – MA 

AMOSTRA CLASSE A (%) CLASSE B (%) CLASSE C (%) CLASSE D (%) TOTAL 

01 82,66 17,34 0,00 0,00 100,00 

02 64,68 12,30 13,89 9,13 100,00 

03 67,80 9,47 14,77 7,96 100,00 

04 79,09 18,63 2,28 0,00 100,00 

05 73,88 11,57 8,58 5,97 100,00 

MÉDIA 73,62 13,86 7,91 4,61 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa maneira, de acordo com a porcentagem média de cada 

classe, a maior parte dos resíduos coletados pertenciam à classe A, seguidos 

por resíduos de classe B e C, e uma pequena parcela de resíduos classe D, 

como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Gráfico 1 – Gráfico de composição gravimétrica das amostras coletadas, em porcentagem 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se afirmar, então, ao analisar os dados contidos na tabela 6 e 

na figura anterior, que 73,62% dos resíduos gerados pertencem à classe A e 

podem ser reciclados como agregados, ou seja, podem ser reinseridos no 

mercado da construção civil. Resíduos de classe B, por sua vez, correspondem 

a 13,86% dos resíduos gerados e podem ser reutilizados ou reciclados para 

outros fins. Resíduos de classe C representam 7,91% do total e não são 

recicláveis, enquanto apenas 4,61% do total de resíduos pertencem à classe D 

e podem ser considerados resíduos perigosos. 

Como expresso na Resolução n°307, resíduos de classe A devem 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregado. Todavia, caso isso não 

seja possível a princípio, esses resíduos devem ser encaminhados a aterros, 

onde serão corretamente armazenados de maneira a possibilitar sua 

reutilização e reciclagem no futuro (CONAMA, 2002). 

De acordo com a figura 14, diante da grande parcela de resíduos 

classe A que são gerados, percebe-se que os resíduos de construção civil na 

cidade de São Luís – MA apresentam grande potencial de reciclagem e 

utilização na forma agregados, sendo esta uma forma eficiente de lidar com 

esse tipo de resíduo, que é ambientalmente viável e ainda pode movimentar a 

economia local. 

A segunda maior parcela de resíduos gerados de acordo com as 

amostras coletadas foram os resíduos de classe B, que correspondem a 

resíduos que podem ser reciclados para outras finalidades. Assim como ocorre 

com os resíduos de classe A, também podem ser aplicadas tecnologias para a 



 

 

 

reinserção desses resíduos no processo produtivo, como Morand (2016) 

destaca. 

O processo de fabricação destes materiais pode facilmente incorporar 
resíduos. Vidro, plástico e metal podem ser transformados por meio 
de calos. [...]. A madeira pode ser serrada e utilizada como painéis 
prensados. Entretanto, ressalta-se novamente a importância de uma 
avaliação de sustentabilidade multicritérios, pois a utilização desse 
tipo de insumo para a fabricação de um novo produto não deve 
comprometer a sua qualidade e durabilidade. (MORAND, 2016, p. 50) 

 

Já as classes C e D correspondem apenas a 12,52% do total 

coletados e, por sua vez, não existe atualmente tecnologias específicas para a 

reutilização e reciclagem desses tipos de resíduos. Dessa maneira, essa 

parcela deve ser destinada e armazenada em locais estabelecidos por normas 

específicas, que são os aterros sanitários classe 1, que são adequados para 

recebê-los (CONAMA, 2002). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do conteúdo e dados expostos no presente trabalho, pode-se 

perceber que a temática de resíduos de construção civil é bastante atual e vem 

despertando debates há algum tempo. Os órgãos competentes têm procurado 

se manter sempre atualizados, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que desde quando publicou a primeira resolução que estabelece 

as diretrizes de gestão e gerenciamento de RCC no ano de 2002, vem 

atualizando seu conteúdo de acordo com as novas tecnologias que surgem e 

as mudanças de cenário. 

Ao estudar os resíduos de construção civil gerados na cidade de 

São Luís – MA, pôde-se notar que a maioria dos resíduos pertencem à Classe 

A, que podem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregado, e à Classe 

B, que correspondem aos materiais que podem ser reciclados para fins 

diferentes da construção civil. Esse resultado determina um grande potencial 

de reciclagem para esses resíduos, fato que contribui para a preservação do 

meio ambiente e conservação da vida útil de aterros sanitários com a redução 

do volume de resíduos, e ainda pode movimentar a economia local. 
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