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RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Entre as atividades humanas que mais geram resíduos e impactos ao meio 

ambiente, destaca-se a construção civil. O crescimento populacional e o avanço das 

cidades trazem consigo a demanda por novas construções e, consequentemente os 

resíduos gerados também aumentam. 

Podemos dizer que são considerados resíduos da construção e demolição, cuja 

abreviatura (RCD), ou propriamente ditos entulhos, todos aqueles materiais 

provenientes dos restos da construção, como: concretos, tijolos, argamassas, aço, 

madeiras e outros. Estes resíduos têm como origem os fragmentos de elementos 

pré-moldados, telhas, tijolos, cerâmicas, azulejos, blocos e outros materiais 

provenientes de demolições, onde são classificados de acordo com a resolução do 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA nº 307. 

 

CONAMA N° 307 

   A resolução do CONAMA nº 307, foi desenvolvida como descrito no Art. 1º - 

“Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 

impactos ambientais.” 

   Os RCD’s: são os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos. A classificação dos resíduos gerados deverá seguir a 

resolução da seguinte forma: 

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

como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

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

concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015). 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem 

ou recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11). 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 

saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros bem como telhas e demais objetos e materiais que 

contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela 

Resolução n° 348/04). 

 

IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os grandes problemas ambientais decorrentes de geração de RCD são 

principalmente a saturação dos espaços disponíveis para descarte destes materiais 

e a extração desnecessária de recursos naturais, que poderiam ser evitados com a 

reutilização e/ou reciclagem do entulho gerado. 

O volume de RCD gerado chega a ser o dobro do volume de lixo sólido 

urbano, onde grande parte desse material ainda é depositado clandestinamente: em 

aterros clandestinos, obstruindo córregos e drenagens, colaborando em enchentes, 

favorecendo a proliferação de mosquitos e outros vetores. 

 

A IMPORTÂNCIA DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS 

A reciclagem de entulho propõe uma solução para os materiais que são de 

maneira inevitável perdido, esta medida permite a reutilização de matérias-primas 

impactando diretamente no meio ambiente. Quando não gerenciados de maneira 

correta, causam efeitos negativos e podem causar problemas irreversíveis nas 

futuras gerações. Indispensável o incentivo imediato para utilização das novas 

técnicas, na tentativa de minimizar os possíveis estragos. O caminho é longo, mas 

não impossível de ser percorrido, devidamente em equipe. 


