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RESUMO: O desenvolvimento sustentável se tornou uma grande preocupação 
para a Indústria da construção civil, uma vez que o setor é responsável por um 
alto índice de desperdício de materiais. Tal desperdício é mais evidente na fase 
de execução da obra, ou seja, no canteiro de obra, onde há, consequentemente, 
os maiores impactos ambientais. Estes afetam tanto o meio físico e biótico, 
quanto o antrópico, já que é consumida uma significante quantidade de recursos 
naturais, pois destes que são extraídas a maior parte da matéria-prima utilizada 
na obra. Para haver o controle desse desperdício de materiais no canteiro de 
obras faz-se necessária a implementação do sistema de gestão ambiental, cuja 
funcionalidade e aplicabilidade na construção civil serão explicitas no presente 
trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que o setor da construção civil seja responsável por 

aproximadamente 40% dos resíduos gerados em toda economia, por 75% de 

todo o resíduo sólido, por consumir 2/3 da madeira natural extraída, e por 20% 

a 50% do consumo dos recursos naturais totais extraídos no planeta (PIOVEZAN 

JÚNIOR; SILVA, 2007). Com isso, observa-se a grande influência do setor no 

meio ambiente, gerando inúmeros impactos ambientais provenientes, 

principalmente, do desperdício de materiais no canteiro de obras.   

De acordo com Zordan (1997), o grande consumo de matérias-primas 

está diretamente ligado ao alto índice de desperdício de material que ocorre nos 

empreendimentos e é devido, principalmente, a esse desperdício, que há uma 

significativa influência das atividades da construção civil nos impactos 

ambientais. Tendo isso em vista, essa questão está sendo uma preocupação 
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para a sociedade, uma vez que grande parte da matéria-prima utilizada das 

obras são provenientes de recursos naturais cada vez mais escassos.  

No que diz respeito à construção civil, tecnologias para o 

reaproveitamento dos resíduos gerados também têm sido discutidas, já que 

foram observados os problemas do excesso destes para o meio ambiente.  Há, 

no entanto, uma tentativa de redução do desperdício de materiais inerente ao 

próprio processo construtivo. 

Grande parcela das perdas são previsíveis e podem ser evitadas 

através de medidas de prevenção. Por isso, é importante que o setor da 

construção civil mobilize-se no sentido de reduzir as perdas existentes, através 

da introdução de novos métodos e filosofias de gestão ambiental (AGOPYAN et. 

al, 1998).  

Há muito tempo a preocupação quanto ao uso excessivo de materiais 

e componentes em obras de construção é conteúdo de debates na área de 

engenharia civil. No contexto atual, frente a uma exigência cada vez maior da 

sociedade, é necessário que se tenha o conhecimento da situação atual e que 

se proponha caminhos para aprimorar o desempenho do setor. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Desperdício e perda de material 

 

A construção civil é um setor que se destaca no quesito de 

desperdício. De acordo com Grohmann (1998), a quantidade de materiais e mão-

de-obra desperdiçados em três obras, é possível a construção de outra idêntica, 

ou seja, o desperdício atingiria um índice de 33%. Tendo isso em vista, o setor 

da construção civil possui índices de desperdícios consideráveis, ainda que 

tenham sido feitos, nos últimos anos, investimentos com grandes progressos. 

Souza et al (1994) afirma que é importante perceber que o consumo 

excessivo de materiais pode ocorrer em diferentes fases do empreendimento, 

existindo a possibilidade de ocorrências de perdas em todas as fases numa obra 

em execução. A Figura 1 ilustra as diferentes fases citadas pelo autor, as perdas 

verificadas e as classifica de acordo com sua natureza.  

 



 
 

 
 

Figura 1 - Diferentes fases de um empreendimento e as perdas de materiais 

 

Fonte: SOUZA ET AL (1994) 

 

Quanto à concepção, exemplifica-se com o caso de um projetista 

estrutural, sem conhecimentos atualizados, que elabora uma estrutura com 

consumo de concreto por metro quadrado de obra muito acentuado. Outro 

exemplo é quando a definição do traço para a argamassa de contrapiso leva a 

um consumo desnecessariamente alto de cimento. 

Quanto à execução, exemplifica-se que na fase de recebimento, pode 

estar chegando menos material numa entrega que a quantidade solicitada. Além 

disso, blocos estocados inadequadamente estão sujeitos a serem quebrados 

mais facilmente, ou até o concreto, transportado por equipamentos e trajetos 

inadequados, pode cair pelo caminho. Outro exemplo seria a não realização do 

traço correto da argamassa, implicando em sobreconsumos na dosagem da 

mesma, e também o processo tradicional de aplicação de gesso podendo gerar 

uma grande quantidade de material endurecido não utilizado.  

Quanto à utilização, o desperdício demonstra-se no processo de 

repintura de uma fachada precocemente, no qual há um maior consumo de tinta 

que o esperado inicialmente. 

A fase em que se observa a maior quantidade de desperdício de 

materiais é na de execução da obra, ou seja, no canteiro de obra, que é onde a 

perda representa a diferença entre a quantidade prevista no projeto e a 



 
 

 
 

quantidade efetivamente consumida. Consequentemente, é na mesma que 

ocorre os maiores impactos ambientais na construção civil. 

 

1.2 Impactos ambientais gerados em um canteiro de obras  

 

Os canteiros de obras, segundo a NBR-12284 (ABNT, 1991), são 

“áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, 

dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência”, ou seja, uma área da 

construção definida ou caracterizada para o armazenamento de materiais de 

construção, suporte aos trabalhadores e execução da obra, entre outros fatores. 

A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, considera 

que impacto ambiental seja “qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas”. 

Os conceitos de canteiro de obras e impactos ambientais, abordados 

anteriormente, foram explorados devido ao fato de que a etapa de execução da 

obra, ou seja, o canteiro de obras, responde por uma parcela significativa dos 

impactos ambientais causados pela construção civil, gerando resíduos com uma 

ordem de 50% da massa total dos resíduos sólidos produzidos nas áreas 

urbanas (SOUZA, 2005). 

Alteração das propriedades físicas do solo, indução de processos 

erosivos, esgotamento de reservas minerais, deterioração da qualidade do ar, 

escassez de água, alteração da dinâmica do ecossistema global, alteração das 

condições de segurança do trabalhador e da vizinhança, danos a bens 

edificados, escassez de energia elétrica e aumento do volume de aterros de 

resíduos. Estes são os principais aspectos ambientais oriundos do desperdício 

de materiais no canteiro de obras (demonstrados na tabela 1), ocorrendo devido 

à grande parte da matéria-prima utilizada na obra, uma vez que são extraídas de 

recursos naturais como areia, cimento, madeira, aço, entres outros. Tais 

recursos são, geralmente, consumidos de maneira excessiva, destacando-se o 

cimento, areia e cal, além do consumo e desperdício de água, energia elétrica e 

gás natural na mesma fase. 

Uma grande parte dos resíduos provenientes de canteiros de obras é 

depositada clandestinamente em terrenos baldios, várzeas e taludes de cursos 



 
 

 
 

d’água, o que gera impactos ambientais visíveis que comprometem o meio físico, 

biótico e antrópico. Outra forma de descarte de resíduos é a deposição a céu 

aberto, bem frequentes em canteiros de obras, principalmente os de obras 

pequenas e médias. Esta trata-se da queima dos resíduos no canteiro de obras, 

causando uma grande poluição atmosférica.  

 

Tabela 1 -  Aspectos e impactos ambientais para as atividades de produção que acontecem 
nos canteiros de obras 

 
      - Impactos ambientais usualmente mais relevantes 

Fonte: DEGANI (2003); ENVIRONMENT AGENCY UK (2005); PULASKI (2004) 

 

1.3 Importância da gestão ambiental para evitar desperdício 

 

Em atendimento às exigências impostas pela Resolução CONAMA n° 

307 de 2002, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil para disciplinar as ações necessárias de 

forma a minimizar os impactos ambientais, há o estabelecimento de programas 

e projetos que podem sensibilizar e mobilizar as empresas e seus colaboradores 

para a importância da gestão ambiental, como é o caso do Programa de Gestão 

Ambiental de Resíduos em Canteiros de Obra (PINTO, 2005).  



 
 

 
 

O programa foi desenvolvido pelo Sindicato da indústria da 

construção civil no estado do Rio de Janeiro - Sinduscon-RJ, no período de 

janeiro de 2003 a setembro de 2004, em onze construtoras atuantes na área 

metropolitana da cidade de São Paulo que se dispuseram a funcionar como 

piloto para o desenvolvimento deste. 

O programa tinha como objetivos a organização do canteiro de obras 

e segregação dos resíduos para reduzir desperdícios, permitir a reutilização ou 

reciclagem e para destinação compromissada. Também buscava o atendimento 

aos requisitos ambientais e legislativos para agir preventivamente, buscar 

soluções adequadas ao setor e para assumir atitude proativa para promover 

aspectos positivos. Após a implantação do projeto por 21 meses, obtiveram-se 

a redução dos custos de coleta e do desperdício, ou seja, menor geração de 

resíduos, o reaproveitamento dos resíduos dentro da própria obra, a limpeza e a 

organização dos canteiros, a redução dos riscos de acidentes no trabalho, entre 

outros resultados. 

Como fatores indutores da redução dos resíduos foram apontados os 

seguintes aspectos: a melhoria dos processos em 49%; o reuso dos resíduos na 

própria obra em 33%; a melhoria dos projetos em 16%; e outros em 2% (PINTO, 

2005). 

Conclui Pinto (2005, p. 42):  

De modo geral, houve compromisso das empresas nas quais se 
implantou a metodologia de gestão, evidenciados por avaliações 
satisfatórias de limpeza, triagem e destinação dos resíduos, o que foi 
possível graças ao empenho das equipes de produção, ao 
comprometimento da direção da empresa e de seu corpo técnico, além 
do progressivo envolvimento de empreiteiros, fornecedores de 
insumos e prestadores de serviços em geral. 

Portanto, com a aplicação do programa e seus respectivos resultados 

obtidos, fica evidente a importância da gestão ambiental em obras para evitar os 

desperdícios no canteiro destas, uma vez que as porcentagens relacionadas a 

redução de resíduos, depois da realização do projeto, foram significativas na 

minimização dos impactos ambientais. 

 

2 DISCUSSÃO DO TEMA 

 

O principal problema do desperdício de materiais em obras é o 

impacto causado, das mais variadas formas, ao meio ambiente. Por isso, quando 



 
 

 
 

trata-se se um dos temas é imprescindível o aprofundamento no tema paralelo. 

Diante dessa relação entre ambos, é importante observar a grande quantidade 

e variedade de impactos que podem ser gerados dentro de um canteiro de obras, 

que foi a fase na qual mais se observou essa situação. 

Como já abordado anteriormente por outros autores, Cardoso (2006) 

cita que os principais impactos ambientais devido aos canteiros de obras são: 

No meio físico solo:  

• Alteração das propriedades físicas;  

• Contaminação química;  

• Indução de processos erosivos;  

• Esgotamento de reservas minerais.  

No meio físico ar:  

• Deterioração da qualidade do ar;  

• Poluição sonora.  

No meio físico água:  

• Alteração da qualidade de águas superficiais;  

• Alteração da qualidade de águas subterrâneas;  

• Alteração dos regimes de escoamento;  

• Escassez de água.  

No meio antrópico (trabalhadores):  

• Alteração das condições de saúde;  

• Alteração das condições de segurança.  

No meio antrópico (vizinhança):  

• Alteração da qualidade paisagística;  

• Alteração das condições de saúde;  

• Incômodo para a comunidade;   

• Alteração no tráfego local;  

• Interferência na drenagem urbana;  

• Escassez de energia elétrica. 

Tendo isso em vista, observa-se que diante da visão de diferentes 

autores expostos, os principais impactos ambientais gerados em um canteiro de 

obras coincidem, portanto, as ações devem ser voltadas para solucionar tais 

impactos. A eliminação, ou pelo menos, a atenuação destes contribuirá para o 

que pode ser chamado de canteiro de obras sustentáveis, com o mínimo possível 



 
 

 
 

de impactos ambientais e contribuindo para o desenvolvimento com 

responsabilidade e coerência. 

No estudo prático de uma obra de médio porte da construção de uma 

casa de dois pavimentos, no bairro Country Club na cidade de Juazeiro-BA, foi 

observada a geração de uma grande quantidade de resíduos no canteiro da 

obra, como mostram as figuras 2 e 3 um amontoado de sacos de cimento e de 

madeira anteriormente utilizada da moldagem do concreto. Além disso, 

observou-se o desperdício de recursos naturais, como mostram as figuras 4 e 5 

uma argamassa de cimento, areia e água que foi dosada em excesso quando 

fabricada, devendo ser descartada. (OLIVEIRA, 2009). 

 

      Figura 2 - Geração de resíduos                               Figura 3 - Geração de resíduos 

                

                  Fonte: OLIVEIRA (2009)                                        Fonte: OLIVEIRA (2009) 

 

 

 

 

       Figura 4 - Desperdício de recursos                      Figura 5 - Desperdício de recursos         
naturais                                                                       naturais 

                    

                   Fonte: OLIVEIRA (2009)                                       Fonte: OLIVEIRA (2009) 

 



 
 

 
 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com as análises e pesquisas realizadas por diversos outros 

autores, observa-se que é preocupante a situação da construção civil no que diz 

respeito ao desperdício de materiais, consequentemente, impactos ambientais 

que esta vem causando, principalmente, na época de execução da obra (canteiro 

de obras). No entanto, devido aos mais variados estudos já realizados, é 

importante salientar que tais desperdícios são possíveis de serem reduzidos, 

chegando a índices relativamente aceitáveis. 

A diminuição dos impactos ambientais provenientes do desperdício é 

a principal dificuldade relacionado a essa problemática. Este é realizado 

baseado nas conclusões encontradas por autores anteriormente explorados, os 

quais compartilham da mesma solução. Por exemplo, eles observaram que um 

dos impactos ambientais mais evidentes no canteiro de obras é o esgotamento 

das reservas minerais, por isso, ações pontuais devem ser voltadas para 

solucionar este, como a aplicação de técnicas inovadores que visem o 

reaproveitamento dos resíduos desperdiçados, tal como a utilização do concreto 

com agregado reciclado que já é comprovadamente viável na aplicação de 

estruturas. 

Agopyan et al., (1998) conclui que grande parcela das perdas na 

construção civil são previsíveis e podem ser evitadas através de medidas de 

prevenção, para isso, a introdução de métodos de gestão ambiental são 

necessárias no processo. A partir da aplicação do programa de Gestão 

Ambiental de Resíduos em Canteiros de Obra em onze construtoras atuantes na 

área metropolitana da cidade de São Paulo, concluiu-se que as porcentagens 

relacionadas a redução de resíduos, depois da realização do projeto, foram 

significativas na minimização dos impactos ambientais. Portanto é 

imprescindível o planejamento e controle da obra, a fim de se obter um ambiente 

ecologicamente correto, e é de suma importância que os novos engenheiros 

tenham isto em mente e busquem a construção de canteiros de obras 

sustentáveis. 
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