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RESUMO 

A cadeia produtiva da construção civil está associada ao consumo de matérias-primas e energia, retirando-se 
"recursos naturais", além de ser uma das maiores geradoras de resíduo, muitas vezes dispostos de maneira 
inadequada nas áreas urbanas. Por isso, a construção civil é uma das atividades que mais impactos causa ao 
ambiente urbano. A ascensão econômica do Brasil, nos últimos anos, dinamizou a construção civil tanto 
nacional quanto localmente. Vários loteamentos foram e estão sendo implantados na cidade de Jataí - estado 
de Goiás/BRASIL -, nos últimos dois anos. Contudo, medidas para melhorar a disposição ou aproveitamento 
dos resíduos são incipientes. Este trabalho quantificou a produção, avaliou a destinação e a disposição dos 
resíduos sólidos da construção civil, em Jataí/GO, e propôs medidas para sua utilização. Verificou-se, como 
média, que são recebidos no aterro sanitário de Jataí, ainda em construção, 360 caçambas e 50 caminhões 
por mês, de resíduos misturados como: madeira, concreto, alvenaria. Identificaram-se, também, vários locais 
de disposição clandestina dos resíduos. Moradores de áreas próximas à esses lixões clandestinos foram 
entrevistados. Finalmente, foram registradas medidas da administração pública local para tentar amenizar o 
problema, como a inauguração de ecopontos, para receber os resíduos, porém, percebe-se também falta de 
cumprimento da legislação e de medidas para diminuir a produção, bem como para utilização destes 
resíduos. Assim, o trabalho realizado permitiu estabelecer proposições para a questão em âmbito local. 

 

INTRODUÇÃO  

A estrutura socioeconômica do mundo atual está assentada num modelo de desenvolvimento que 

considerada a natureza e o ambiente como recursos à disposição do homem. O aumento populacional, a 

apropriação privada e mercantilizada da natureza, somada ao consumismo desenfreado, essencial ao lucro 

dos capitalistas, no último século, provocou a ampliação da retirada dos “recursos”, fazendo emergir o perigo 

da escassez como, por exemplo, dos combustíveis fósseis; por outro lado, a devolução dos mesmos em 

forma de “resíduos”, fez emergir os perigos da poluição, cujo maior ícone é o aquecimento global (SOUSA, 

2007). 

Quanto ao Brasil, a exploração dos recursos naturais sempre foi a base dos processos econômicos 

em cada período do seu desenvolvimento histórico. Ela se inicia nos primeiros períodos de ocupação quando 

a madeira foi retirada, resultando na quase completa destruição do bioma da mata Atlântica, passa pela 

agricultura arcaica no nordeste, provocando processos parciais de desertificação (AB’ SÁBER, 1977; AB’ 

SÁBER, 2003), a devastação do Cerrado e atualmente da Floresta Amazônia para fins de agricultura 

modernizada. 

A partir da década de 1970, a exemplo de outros países subdesenvolvidos, o Brasil passou por um 

processo de modernização da agricultura, que expropriou do campo grande contingente de pessoas, que se 

dirigiram para as cidades e foram constituir mão-de-obra barata e alavancar a indústria nascente, 
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concentradas nas cidades do sudeste do Brasil. Esta urbanização rápida e desordenada trouxe uma série de 

impactos ao ambiente urbano, com a retirada da vegetação ciliar, a ocupação de encostas de alta declividade 

e dos fundos de vale, periodicamente inundados. Estes bairros, construídos sem infra-estrutura adequada, 

muitas vezes em áreas de risco, são alternativas para a camada mais pobre da população que não consegue 

pagar pelo alto preço da terra urbana nas grandes cidades. Hoje, as conseqüências destes impactos podem 

ser percebidas quando, em período chuvoso, os deslizamentos de encostas e as inundações e enchentes 

fazem milhares de vítimas todos os anos. Vítimas do desemprego no campo, do subemprego nas cidades, 

forçadas a migrar e a morar em condições inadequadas e, mais uma vez, os pobres das grandes cidades 

brasileiras são vítimas das “catástrofes climáticas”, além de considerados responsáveis por elas. 

Neste contexto, a construção civil é uma das atividades que mais causam impactos nos ambientes 

urbanos. A cadeia produtiva da construção civil está associada a grandes consumos de matérias-primas e 

energia, além de ser uma das maiores geradoras de entulho ou resíduo, sendo responsável por parcela 

significativa dos impactos ambientais a nível global. 

Tacla (1984 apud PERES, 2011) define entulho em uma obra de Construção Civil como sendo todo o 

volume de materiais que sai da obra, sem nenhuma perspectiva de utilização futura, englobando as sobras de 

concreto, argamassa, ferro, blocos de cerâmica, etc. 

Alguns dos principais fatores que determinam a grande quantidade de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil (RSCC), segundo Lucchino (2010) são: insuficiência de definição em projetos; ausência de 

qualidade nos materiais e componentes de construção ofertados ao mercado; ausência de procedimentos e 

mecanismos de controle na execução, que acabam provocando: perda na estocagem de transporte em 

canteiro; carência de controle geométrico; ausência de prumo, nivelamento e planicidade na edificação; 

acréscimo para consumo de materiais para recuperação da geometria.  

Segundo Messeguer (1991, apud PERES, 2011), o desperdício advém, ou se origina, de todas as 

etapas do processo de construção covil, que são: planejamento, projeto, fabricação de materiais e 

componentes, execução e uso e manutenção.  

Os principais RSCC, segundo Lucchino (2010), são fragmentos de alvenaria de componentes 

cerâmicos; fragmentos de alvenaria de blocos de concreto; fragmentos de concreto, armado ou não; 

fragmentos de lajes e de pisos; argamassas de cal, de cimento ou mistas, de assentamento ou revestimento; 

componentes de concreto ou cerâmicos: blocos, tijolos, telhas, tubos, briquetes, lajotas para laje etc. 

No Brasil são gerados cerca de 0,55 ton/ano/habitante de entulho da construção (ABLP, 2009), 

número bastante elevado. O desperdício de materiais incorporados à obra refere-se ao excesso de materiais 

utilizados que, ao final da obra, não são percebidos ou pouco se percebe. A falta de uma nomenclatura única 

de metodologia consistente são as principais barreiras à proposição de alternativas para se combater os 

desperdícios existentes. Fato ainda mais grave é sua disposição de modo inadequado, muitas vezes junto 

dos demais tipos de resíduos.  



De acordo com Pinto (1999) a distância das obras em relação aos locais de despejo apropriados é 

um fator de fundamental importância, pois o alto custo com o transporte desse material leva à deposição em 

lugares irregulares. Segundo o mesmo autor, a disposição irregular do RCD no Brasil, para cinco cidades 

médias, varia entre 10% e 47% do total dos RSCC.  

  A indústria da Construção apresenta grande variabilidade tecnológica, contando com processos 

produtivos dos mais tradicionais aos mais modernos, sendo responsável por cerca de 40% dos resíduos 

gerados na economia. Este número é altamente significativo, pois grande parte da metéria-prima utilizada nos 

processos de construção de obras urbanas é de origem não-renovável, como é o caso dos recursos minerais 

(SENAI, 2005, apud PERES, 2011). 

A importância da indústria da construção fica evidente quando atentamos para algumas 

características estruturais: ela tem significativa participação no PIB, sendo de 3 a 5% nos países em 

desenvolvimento e de 5 a 10% nos países desenvolvidos; é altamente absorvedora de mão-de-obra, 

independente do nível de desenvolvimento econômico. No Brasil, a indústria de construção representa 

“aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto (PIB), 65% da Formação Bruta de Capital Fixo, absorve 6,5% 

da População Economicamente Ativa (PEA), exercendo um forte papel indutor na economia” (COLOMBO; 

BAZZO, 2001, apud PERES, 2011). 

Com o grande crescimento econômico pelo qual o Brasil, em geral, e a região de Jataí, 

especificamente, tem passado nos últimos anos, houve um aquecimento do setor da construção civil. Este 

aquecimento tem como causas os investimentos diretos do governo federal, como o Programa “Minha Casa, 

Minha Vida“, entres outros, e como consequência, faltam trabalhadores da construção civil, desde 

engenheiros até serventes de pedreiro.  

Portanto, se a construção civil é uma atividade tão importante no momento atual, ela também é 

responsável tanto pela retirada de “recursos” quanto pela devolução dos mesmos em forma de resíduo. Com 

o aquecimento do setor da construção civil, é a imensa quantidade de resíduos gerados e a incapacidade de 

absorção destes resíduos pelas cidades. 

Desse modo, é de extrema importância a pesquisa voltada para quantificação e o levantamento de 

alternativas para reutilização dos RSCC em Jataí. Exemplos de reutilização destes resíduos já acontecem de 

modo incipiente, em empresas privadas e o recolhimento pela prefeitura. De acordo com Pinto (1999) nos 

EUA, Japão, França, Itália, Inglaterra e Alemanha e outros países a reciclagem de entulho já se consolidou, 

com centenas de unidades instaladas. No Brasil, o reaproveitamento do entulho é restrito, praticamente, à 

sua utilização como material para aterro e, em muito menor escala, à conservação de estradas de terra. - 

Produção de Artefatos de Concreto.  

Os RSCC podem ter diferentes utilizações como: produção de argamassas e concretos não 

estruturais; base para pavimentação; controle de erosão; enchimento de fundações e valas de construção; 

revestimento primário em estradas rurais. 



A reutilização pode ser mais barata do que a disposição dos rejeitos, além de ser ambientalmente 

“mais correta”. A partir dos RSCC é possível fabricar componentes com uma economia de até 70% em 

relação a similares com matéria-prima não reciclada (ABLP, 2009). 

Diante da problemática ambiental global e regional, a escola, que é o meio ambiente vivido e 

compartilhado pelo aluno é o lócus da aprendizagem e da formação de valores e hábitos e, também, da 

reprodução das concepções vigentes. Mas pode ser, também, o lócus da produção de novas concepções, 

valores e hábitos. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás tem um papel fundamental neste 

sentido, pois é uma instituição pública, a única da região a ofertar um curso na área de construção civil e que 

se propõe a realizar pesquisa na área técnica e tecnológica. Acredita-se na relevância deste trabalho, na 

medida em que se propõe a buscar soluções para um grave problema (a disposição dos RSCC) regional, 

dando uma resposta positiva do curso Técnico em Edificações para a comunidade jataiense. 

A demanda de construções nas cidades é crescente, e quanto mais cresce a cidade maior é a 

problemática da questão de RSCC e o não reaproveitamento do mesmo leva à falta de locais apropriados 

para seu descarte (JOHN, 2000, apud PERES, 2011). 

Desse modo, os objetivos deste trabalho são: revisar a literatura sobre o tema de resíduos sólidos; 

identificar os órgãos responsáveis pelo recolhimento e pela disposição dos RSCC em Jataí; monitorar a 

produção de RSCC; quantificar e qualificar os RSCC produzidos; verificar a destinação e disposição 

inadequada de RSCC e suas consequências; identificar e avaliar medidas de aproveitamento dos RSCC; 

propor alternativas para o aproveitamento dos RSCC com base na literatura e nas especificidades locais e 

divulgar para a comunidade escolar e em geral, a quantidade de RSCC em Jataí e as alternativas para seu 

aproveitamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa desenvolvida é do tipo descritiva, de acordo com a classificação de Gresseler (2003).

 Obedecendo-se aos preceitos desta autora, as etapas para o desenvolvimento da pesquisa, foram: 

1) Fase exploratória e interação com o tema, por meio de revisão de literatura sobre os resíduos da 

construção civil: produção, tipos de destinação, tipos de disposição, classificação e formas de utilização e 

aproveitamento. É importante ressaltar que há um grande número de políticas públicas referentes aos 

resíduos e proposta de reutilização dos materiais, porém, foram encontrados poucas pesquisas analíticas 

acerca do tema. 

2) Desenho da pesquisa, com a construção dos instrumentos de coleta de dados: formulário, entrevistas e 

observação. 

3) Coleta de dados: etapa em se buscou todas as informações quantitativas, as circunstâncias, 

peculiaridades e pontos de vista de todos os envolvidos, como: quantidade de resíduos produzidos em Jataí 



e dispostos no aterro sanitário, pontos e locais de disposição irregular, percepções dos moradores das áreas 

próximas à destinação irregular e legislação sobre o tema. 

4) Organização das informações e análise. Nesta etapa, procedeu-se à quantificação total, organização dos 

resultados obtidos, comparação destes resultados com outros áreas do Brasil. 

5) Relatório dos resultados: consta da interpretação e análise de dados quantitativos e qualitativos, 

identificação de problemas e falhas e proposições. 

 

RESULTADOS 

O papel do Estado como agente do espaço urbano: regulamentação, recolhimento e disposição dos 

RSCC em Jataí 

Em Jataí, o gerenciamento das construções urbanas isto é feito pela Secretaria de Serviços Urbanos, 

em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Urbanismo. Se a obra for privada o 

proprietário deve fazer retirada do entulho e depositar em local adequado (LEI n. 2807/2007 de 22 de junho 

de 2007), mas, muitas vezes, isso não ocorre. Se for obra municipal é obrigação da prefeitura recolher o 

entulho gerado, e depositar no “aterro sanitário”. Estes aterro ainda está em processo de construção. As 

empresas privadas responsáveis por realizar esse serviço também devem depositar de maneira adequada. 

Como o “aterro sanitário” é muito distante da cidade (30 km), empresas privadas também depositam  

RSCC inadequadamente, até porque, verificou-se que não existe uma fiscalização para definir o quanto de 

RSCC está sendo gerado na cidade e o quanto está sendo depositado no aterro.  

A grande dificuldade para o município de Jataí é a segregação dos RSCC, pois nem antes nem 

quando chegam ao aterro, os resíduos não são separados, o que dificulta a reciclagem e o reaproveitamento. 

Os materiais chegam misturados e são depositados em uma vala, junto com outros materiais, descumprindo 

a Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. Segundo a mesma, a gestão integrada de resíduos da 

construção civil deverá proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental, definindo que os 

resíduos da construção civil devam ser dispostos em aterros específicos para este fim, isto é: áreas onde 

serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a 

reserva de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, a partir 

de princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e 

ao meio ambiente. 

Segundo a mesma resolução, os resíduos da construção civil deverão ser classificados, em: 

 - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como, de construção, 

demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos 

provenientes de terraplanagem; componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 



argamassa e concreto; de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

- Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 

vidros, madeiras e outros; 

- 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; 

- Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, 

óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros. 

 O texto aponta, ainda, destinações específicas para cada tipo de resíduo. 

 A mesma Resolução aponta, também, que as pessoas que produzem resíduos deverão ter como 

objetivo prioritário a não geração dos mesmos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a 

destinação final. A Redução é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as 

ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos. A Reutilização é o processo 

de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo e a Reciclagem é o processo de 

reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação. 

 Observou-se que, em Jataí, os instrumentos legais estão sendo criados, por imposição da Resolução 

CONAMA Nº 307, tais como Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Além disso, 

o Plano Diretor (LEI 3.070-2010) e Código de Posturas (LEI 3.066-2010) normatizam questões relacionadas 

aos RSCC.  

 Segundo o Código de Posturas, cujo texto é muito parecido com a Resolução CONAMA nº 307: 

Art. 3º - É proibido nas vias e logradouros públicos: 

 I - lançar neles o produto de varreduras, resíduos, entulhos, qualquer objeto ou detritos do 
interior das propriedades; 

[...] Art. 157 - A fiscalização dos dispositivos de posturas deverá ser exercida pela 
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, devendo o servidor municipal incumbido 
desta atividade ter livre acesso aos locais. Para tanto, deverá ser mantido no local da 
atividade toda a documentação que comprove a regularidade da atividade referente à 
edificação sob pena de autuação nos ternos desta Lei e legislação pertinente. 

 

 A fiscalização que deveria estar sendo feita, segundo informações obtidas na própria prefeitura, não 

acontece diariamente devido ao fato de que a prefeitura não tem funcionários suficientes para realizar esse 

tipo de serviço. 

 Quanto à coleta, existem nove empresas cadastradas junto à Prefeitura Municipal, responsáveis pela 

coleta dos resíduos de construção civil. Estas empresas dispõem os resíduos no aterro sanitário, ainda em 



processo de construção, juntamente com os resíduos dispostos pela própria prefeitura, retirados das obras 

públicas. O levantamento da quantidade de resíduos recebidos no aterro, que não puderam ser qualificados e 

quantificados de maneira precisa, em função da falta de controle no local, que não tem uma estrutura para 

realizar esse tipo de trabalho. O levantamento é feito por contagem de caçambas dos caminhões, não tendo 

nenhum tipo de separação dos RSCC, o que é prejudicial para aquele que queiram reaproveitar os mesmos. 

 O gráfico abaixo mostra a grande quantidade de caçambas e caminhões que foi depositada no aterro 

sanitário, sem nenhuma forma de reaproveitamento dos RSCC. Somente no mês de fevereiro foram 

depositadas 353 caçambas e 198 caminhões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Quantidade de resíduos recebida no aterro sanitário nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

  

 A Resolução CONAMA nº 307 também prevê o desenvolvimento de programas e educação ambiental 

para a redução dos RSCC. Entre as medidas que vêm sendo tomadas em Jataí, nos últimos tempos, 

destaca-se a implantação de dois ecopontos, um no setor Colmeia Park e outro no setor Jacutinga, os quais, 

segundo a Prefeitura Municipal, vêm dado certo, mas não são suficientes. Ecopontos são locais organizados 

para receberam resíduos, mas somente em pequena quantidade de material. Nas figuras a seguir podem ser 

observados os Ecopontos. 

    

Figura 2 Ecopontos do Setor Colmeia e do Setor Jacutinga, respectivamente. 

    

  Observa-se que os Ecopontos em funcionamento localizam-se em setores periféricos, cuja população 

é de baixa renda, já que a instalação dos mesmos em setores de classe média foi contestado pelos 

moradores e inviabilizado. Desse modo, é evidente que não basta a instalação dos ecopontos, havendo a 



necessidade da realização de campanhas de educação ambiental que privilegiem a eliminação da percepção 

de resíduos como “lixo”. A Prefeitura Municipal tem realizado campanhas por meio da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente.  

 

O papel do setor privado como agente do espaço urbano: produção e destinação dos RSCC  

Outros agentes do espaço urbano (CORREA, 1999) são os proprietários fundiários e os 

especuladores imobiliários. Com razoável desenvolvimento nos últimos anos, Jataí tem aumentado bastante 

o número de loteamentos e construções, segundo informações da Prefeitura Municipal de Jataí. Muitos 

destes loteamentos promovem grande especulação imobiliária, por vezes segregando a população de baixa 

renda. Além de problemas sociais, elevam, ainda, a produção de RSCC, o que é grave, pois mais “recursos” 

são retirados da natureza e depositados inadequadamente, trazendo mais danos não só ao meio ambiente, 

mas também à sociedade. 

 Em Jataí, as empresas que coletam RSCC são cadastradas pela Prefeitura Municipal. São elas: ABC 

AUTO SOCORRO, ANDREIA RODRIGUES MORAIS, CORTE E PEDROSA, T W A ENTULHO, 

CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL, LEANDRO FAZION, OLIVEIRA & CARVALHO, SOARES DE 

LIMA E SANTOS, TENA TRANSPORTE E TURISMO.  

 Apesar de haver todas estas empresas, são encontrados vários pontos de disposição clandestina dos 

resíduos, como pode ser observado nas figuras a seguir. Lembrando que a pesquisa de Pinto (1999) mostrou 

que entre 10 e 47% dos resíduos da construção de cidades médias são depositados clandestinamente..  



 

Figura 3 Imagens de disposição irregular de RSCC em Jataí, em vários bairros da cidade. 

 

Os RSCC, conforme a Resolução CONAMA Nº 307, não poderão ser dispostos em aterros de 

resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei. Porém, verificou-se que são estes, justamente, os locais em que os RSCC são 

depositados, principalmente em terrenos baldios em margens de estradas e córregos. Assim, promovem o 

entupimento da rede de drenagem e, possivelmente, ocasionam alagamentos, além da redução da vegetação 

natural, proliferação de doenças, poluição do solo e das águas, etc. 

 



Com o levantamento realizado pôde-se verificar que os RSCC dispostos de maneira irregular estão 

localizados, principalmente, nas periferias da cidade, conforme a Figura 4:  

  

Figura 4 Mapa  urbano de Jataí: os pontos em vermelho mostram a localização dos pontos de destinação irregular de 

RSCC. 

 

Os grupos sociais do espaço urbano: a percepção sobre os RSCC  

 Outro agente do espaço urbano (CORREA, 1999) são os grupos sociais que, juntamente com o 

Estado, os proprietários fundiários e os especuladores, formam e transformam a organização do espaço 

urbano. Estes grupos sociais também têm relações diretas com a produção, disposição e aproveitamento dos 

RSCC. 

 Por meio de entrevistas realizadas em quatro bairros de Jataí: Choacool, Colméia, Epaminondas e 

José Bento, foi possível obter informações sobre a coleta e a destinação dos resíduos sólidos e perceber o 

ponto de vista da população em relação a essa questão. Foram realizados quatro questionamentos aos 

moradores dos referidos bairros.  



 A análise das entrevistas permite concluir que há um consenso de que existem muitos RSCC 

espalhados pela cidade porque há muitas obras, corroborando para a informação de que o setor da 

construção civil passa por um momento de grande crescimento. 

 Questionados sobre o que “sentem” em relação aos resíduos dispostos irregularmente próximos às 

suas residências, os moradores se revoltam: “vergonhoso” (A); “Sinto-me incapaz de fazer algo, pois já fui a 

vários órgãos da prefeitura e nunca obtive um resultado” (B); “É uma vergonha, pois eu não tenho condições 

de retirar e já ligamos várias vezes para A prefeitura e eles nunca apareceram aqui para buscar esses 

entulhos.” (C); “Indignada, principalmente porque eu não tenho condições de pedir para retirar esse entulho 

de frente a minha casa.”(D). 

 Já em relação ao que mais incomoda, para quase todos, é a questão da aparência, mas também foi 

mencionado o desencadeamento de alergias, no período da seca, quando resíduos de cimento e cal se 

espalham com maior facilidade. 

 Quanto às sugestões sobre o que deveria ser feito, os moradores responderam que é “necessário 

mais assistência da prefeitura” (A);  ou diminuir o custo [...] para recolher esses entulhos, pois não é qualquer 

pessoa que tem condições de pagar para utilizar esse serviço” (B). 

 Além desta percepção, tanto nas entrevistas quanto nas observações de campo, procurou-se 

identificar e registrar algumas formas de aproveitamento de resíduos. As mais comuns, são: 

a) britagem dos resíduos sólidos com reuso em aterros ou na preparação de bases asfálticas de vias 

públicas. Este tipo de utilização é o mais comum em Jataí, e as imagens a seguir ilustram como vários 

terrenos recebem o material, o que é, por um lado bom, pois diminui o custo ambiental e social da obra. Por 

outro, é necessário conhecimento técnico para que o material seja britado e compactado adequadamente, 

evitando problemas futuros. 

  

Figura 5 Utilização de resíduos para aterros em lotes urbanos, em Jataí. (Setor Portal do Sol). 



 

b) reuso de materiais de construção (tijolos, telhas, madeiras) provenientes de demolição para novas 

construções. Este tipo de utilização necessita, entretanto, que haja bastante cuidado na demolição. É uma 

excelente alternativa para as pessoas de baixa renda, porque diminui o curso da obra. Na figura 7, pode-se 

observar duas casas que foram construídas, quase que exclusivamente, com material de demolição. 

 

Figura 6 Utilização de resíduos para componentes em novas construções: portas, janelas, tijolos, telhas, cobertura, em 

Jataí (Vila Sofia) 

 

c) reuso de materiais de construção para fabricação de móveis e utensílios: mesa, banco e armário. Na figura 

8 observa-se este tipo de alternativa que, no entanto, requer um trabalho de seleção e artesanato. Entretanto, 

como sabe-se que, muitas vezes, a qualidade dos produtos de demolição, principalmente a madeira, é muito 

boa, os resultados são satisfatórios. 

 

Figura 7 Utilização de resíduos para fabricação de móveis e utensílios, em Jataí (Vila Sofia) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos permitem concluir que há grande produção de RSCC em Jataí, que a 

disposição é tanto regular, quanto irregular e que há iniciativas, ainda muito incipientes, para o 

aproveitamento dos RSCC. 

 No desenvolvimento da pesquisa, os objetivos foram plenamente alcançados, exceto o de realizar o 

levantamento quantitativo da produção de RSCC em Jataí. Embora percorrendo e registrando toda a área 



urbana, não foi possível quantificar e qualificar com precisão, por um grande período de tempo, já que o 

aterro em construção não dispunha de balança ou controle dos resíduos recebidos. Ademais, a entrada no 

aterro foi muito difícil, talvez em função da irregularidade na obra. 

 Desse modo, os resultados obtidos, apontam para as seguintes proposições: 

- ampliação do controle da produção e disposição dos RSCC, tanto irregular, quanto no aterro, por meio de 

um sistema mais eficiente de fiscalização; 

- implementação das diretrizes da Resolução CONAMA nº 307; 

- mais investimentos em educação ambiental, fiscalização e punição, com base na regulamentação municipal 

já existente, relativa aos RSCC, pois o investimento compensaria os gastos públicos com limpeza de 

terrenos, vias e logradouros, e rede de drenagem urbana, assim como na saúde pública, resultante do 

descuido com os RSCC. 

 No Brasil, em geral, e em Jataí, especificamente, todos se acostumam com a cultura do infinito, do 

renovável e do abundante, quando se trata das questões ambientais. Desse modo, para que se implemente a 

política da Redução, Reutilização e Reciclagem, cujo processo que é uma verdadeira cadeia, é importante a 

atuação de vários agentes. O poder público, definindo o plano de gerenciamento, incentivando, fiscalizando e 

fornecendo subsídios e o setor privado, criando mercados e os profissionalizando.  

 Portanto, todos os agentes do espaço urbano empenhados neste processo, o que só é possível a 

partir da educação ambiental. Assim os resultados da pesquisa teriam sentido restrito se não pudessem ser 

socializados com a comunidade escolar e jataiense. Nesta perspectiva, foram realizadas uma palestra, para o 

2º período do curso técnico integrado em Edificações, modalidade Proeja, e uma mesa redonda foi promovida 

(Figura 6), em 28/05/12, para debater sobre a produção, a disposição e o aproveitamento de resíduos da 

construção civil em Jataí, contando com as falas, de representantes da Prefeitura Municipal e da Comunidade 

regional. Mais de 80 alunos do curso técnico integrado ao médio em Edificações e comunidade externa 

estiveram presentes. Nas duas oportunidades, a pesquisa foi divulgada e o debate fomentado. 

 



 

Figura 8 Imagens da mesa redonda realizada do Auditório do Câmpus Jataí, para debate do tema com a 

comunidade escolar e jataiense. 
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