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RESUMO 
 

 
 
O grande volume de resíduos originários das atividades de construção e demolição, 

dispostos de forma irregular nas cidades brasileiras, representa um relevante aspecto de 

uma crise ambiental urbana que é parte de uma crise ambiental mais ampla, cujas origens 

encontram-se nas relações sociais e no modo de produção capitalista, intensivo no 

consumo de recursos naturais, e promotor da desigualdade social. O modelo de gestão dos 

resíduos de construção e demolição - RCD, adotado na maioria das cidades brasileiras, 

tem-se caracterizado pela correção da destinação inadequada, em que pese haver legislação 

específica que regulamenta as atividades de coleta, transporte e destinação, cujo 

fundamento é a não geração de resíduos, seguida da reutilização e da reciclagem, e 

finalmente, da destinação adequada. O objetivo deste trabalho é propor um modelo de 

gestão de RCD que atenda à legislação e seja capaz de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de Aracaju. Para alcançá-lo, foi feito um levantamento bibliográfico para se 

conhecer as práticas atuais e alternativas possíveis na gestão de RCD no Brasil e em outros 

países, e também um levantamento da urbanização de Aracaju com especial ênfase no 

desenvolvimento e características na construção civil na cidade. Com o intuito de se 

conhecer as características do atual sistema municipal de gestão de RCD da cidade, foram 

feitas entrevistas com os envolvidos no sistema (geradores, transportadores e funcionários 

públicos) e efetuada uma pesquisa de campo que revelou importantes características da 

ação dos geradores e transportadores. Como resultado, propôs-se um sistema que, 

embasado no instrumento legal regulador, incorpora as dimensões da sustentabilidade e 

privilegia a participação dos atores sociais envolvidos. 

 

Palavras-chave: construção civil; sistemas de gestão; resíduos sólidos; desenvolvimento 
sustentável; Aracaju 
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ABSTRACT 
 

 
 

The great amount of residues originated from construction and demolition activities spread 

out on irregular basis all over the brazilian cities, represents a relevant aspect of an urban 

environmental crisis, which is part of a larger environmental crisis, as its origin is found on 

the social relations and the capitalist production way, very intense in consuming natural 

resources and promoting social differences. The actual model of construction and 

demolition residues management practice, adopted in the major brazilian cities, has been 

characterized by the correction of the inadequate destination, althought there is specific 

law to regulate the collect, transport and destination activities, based on not to create 

residues, followed by re-use and recycling and, finally, the adequate destination. The main 

idea of this thesis is to propose a new model of residues management, based on laws and 

on the meanwhile be able to contribute to the sustainable development of Aracaju. To aim 

it a bibliographic study was made, in order to get to know the actual practices and possible 

alternatives for the construction and demolition residues management in Brazil, as well as 

in other countries, and also a study of the Aracaju’s urbanization process, focused on the 

development and characteristics of the civil construction in the city. To achieve the 

objective of being familiar with the characteristics of the actual municipal construction and 

demolition residues management systems in Aracaju, not only many interviews with the 

people involved (constructors, transporters and civil servants) were made but also a local 

research that has revealed important characteristics of their action. As a result, a new 

residues management system was presented, based both on a legal  instrument and 

sustainable development, and also taking into the consideration the importance of the 

social actors involved. 

 

Key-words: civil construction; solid residues and waste; sustainable development; Aracaju 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A observação do cotidiano de Aracaju tem mostrado a ocorrência de um fenômeno 

que também se repete em outras cidades, que vem a ser o acúmulo de resíduos de 

construção e demolição – RCD dispostos de maneira irregular, invadindo os espaços 

urbanos públicos e privados, e degradando a qualidade ambiental da cidade. 

 

Ainda que estes resíduos possam ser classificados como, em sua maioria, inertes 

(ABNT, 2004a), o impacto causado pelo seu volume sobre a cidade leva a refletir sobre 

algumas questões relevantes. 

 

A primeira é saber quanto se gera de RCD em Aracaju, questão cuja resposta foi 

dada por Daltro Filho et al. (2005), que levantaram uma geração aparente de cerca de 505 

t/dia. Saliente-se que esta quantidade representa 65% do total da produção de resíduos 

sólidos urbanos do município, sendo, portanto, superior ao resíduo domiciliar, 

ordinariamente centro das maiores preocupações na questão de resíduos sólidos urbanos. 

 

A segunda questão relevante diz respeito ao local onde são colocados estes 

resíduos. Facilmente percebe-se que a sua disposição é feita de maneira aleatória sem o 

devido cuidado com a preservação dos espaços urbanos, o que tem obrigado à Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB a despender grande soma de recursos para 

corrigir esta disposição irregular, uma vez que apenas 5% do total de RCD gerados 

diariamente são destinados ao Aterro Terra Dura, local determinado pela EMSURB como 

destino final destes resíduos. 

 

A terceira questão trata da fonte de geração dos RCD, onde se percebe uma grande 

distinção dos diferentes papéis desempenhados pelos grandes geradores (construtoras que 

atuam na chamada construção formal) e pelos pequenos geradores (promotores da 

chamada construção informal). A compreensão desta diferença é de fundamental 

importância para que se estude uma solução eficaz.  

 



Capítulo 1 – Introdução                                                                                                                                        3 

O critério usualmente utilizado na classificação de geradores como grandes ou 

pequenos toma por base a quantidade de resíduos descartada por viagem, independente do 

porte da obra (pequena, média ou grande) ou do agente construtor (empresas formalizadas 

ou autoconstrução).  

 

Neste trabalho procurou-se aplicar este mesmo critério, entretanto, tendo em vista a 

impossibilidade atual de identificação da origem dos resíduos e, conseqüentemente, de 

mensuração das quantidades produzidas por cada gerador, optou-se por utilizar o 

parâmetro do transportador utilizado, uma vez que a capacidade volumétrica de carga do 

equipamento de transporte (carro-de-mão, carroça, polinguindaste com caixa coletora ou 

caminhão) define claramente o volume transportado.  

 

Assim, para efeito deste trabalho e com base na prática observada em algumas 

cidades brasileiras, grandes geradores são aqueles que utilizam equipamentos de transporte 

de resíduos de construção e demolição - RCD com capacidade acima de 1,0 m³/viagem, 

enquanto que pequenos geradores utilizam equipamentos de transporte com capacidade de 

até 1,0 m³/viagem.   

 

A amplitude das atividades ligadas à construção civil, que envolvem a extração das 

matérias-primas a serem utilizadas, a produção de edificações e indo até a utilização destas 

edificações ao longo da sua vida útil, e seus diferentes impactos ambientais torna 

extremamente complexa uma proposta abrangente de gestão que vise a eliminação ou 

mesmo a redução destes impactos.  

 

Considerando o atual momento da construção civil brasileira, onde se registram 

recordes de financiamento imobiliário incentivando a atividade construtiva, e o déficit 

habitacional do país, estimado em 7,9 milhões de habitações das quais 81,2% em áreas 

urbanas (Fundação João Pinheiro, 2007), é de se esperar que os impactos ambientais 

cresçam significativamente, motivo pelo qual se torna oportuna a realização de estudos que 

contribuam para a promoção da redução destes impactos, como é o caso deste. 

 

Além dos impactos mais evidentes da geração dos RCD, manifestada especialmente 

na degradação da paisagem urbana, o estudo das suas causas leva à percepção de que há 
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uma crise ambiental ainda mais complexa que pode levar ao comprometimento da 

capacidade de suporte do planeta em atender às necessidades humanas vitais. As origens 

desta crise encontram-se nas relações sociais, na relação homem-natureza, e no modo de 

produção capitalista. 

 

Deste modo, o que se propõe neste trabalho é desenvolver um modelo de sistema 

municipal que discipline a gestão dos RCD que são gerados no município de Aracaju, 

tendo em vista suas características de geração, transporte e destinação final, com ênfase na 

reutilização ou reciclagem. 

 

 O estudo está dividido em 09 capítulos, sendo o primeiro dedicado a introduzir o 

leitor no tema e apresentar a sua estrutura, e o segundo a delinear seus objetivos. 

 

No terceiro capítulo é feita uma reflexão, a partir de autores consagrados, sobre as 

origens da crise ambiental e o processo de despertar para a consciência ecológica, a 

contribuição da ciência para esta crise, e, finalmente, sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Em seguida, capítulo quarto, procura-se apresentar o processo de urbanização e 

seus aspectos sócio-ambientais, bem como os impactos ambientais gerados a partir das 

atividades da construção civil. 

 

No capítulo cinco são estudados os princípios legais da gestão de RCD e as práticas 

atuais desta gestão, com ênfase no estabelecimento dos fundamentos de um modelo 

municipal de gestão destes resíduos, e na reciclagem como alternativa adequada à 

destinação final. 

 

 O capítulo seis traz a metodologia utilizada e, no capítulo sete, é feita uma 

apresentação das características particulares da urbanização da cidade de Aracaju e do 

atual modelo de gestão de RCD, obtidas a partir de levantamento de dados junto aos órgãos 

públicos envolvidos direta e indiretamente com esta gestão, bem como da pesquisa de 

campo. Também se procurou conhecer a percepção daqueles que participam deste modelo 
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de gestão municipal (gestores municipais, geradores e transportadores) sobre o modelo 

atual de gestão de RCD e os papéis desempenhados pelos mesmos nesta gestão. 

 

No oitavo capítulo foi desenvolvida uma proposta de modelo de gestão municipal 

de RCD para Aracaju, fundamentado nos princípios do desenvolvimento sustentável, nos 

preceitos legais vigentes, nas experiências já vivenciadas por outros municípios e nas 

particularidades da gestão de RCD hoje implantada na cidade.  

  

Por fim, no nono capítulo, são apresentadas conclusões e feitas recomendações para 

aprofundamento e melhoria da proposta apresentada.  
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2. OBJETIVOS 

 

Partindo do ponto de vista de que o modelo vigente de gestão municipal de resíduos 

de construção e demolição não atende aos princípios do desenvolvimento sustentável e 

nem mesmo ao prescrito na Resolução CONAMA Nº 307/2002, foram estabelecidos 

objetivos conforme apresentado a seguir. 

 

2.1. GERAL 

 

Propor um modelo de gestão municipal de resíduos de construção e demolição para 

a cidade de Aracaju que atenda à Resolução CONAMA Nº 307/2002 e contribua para o 

desenvolvimento sustentável no setor da construção civil. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

� Conhecer as normas legais (legislação e normas técnicas) que disciplinam a 

gestão de RCD no Brasil e seus fundamentos;  

 

� Conhecer a situação atual da gestão de RCD em Aracaju; 

 

� Levantar as alternativas disponíveis no Brasil para gestão de RCD; 

 

� Avaliar, dentre as alternativas disponíveis para gestão de RCD, as mais 

adequadas à cidade de Aracaju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

A CRISE AMBIENTAL E O DESPERTAR PARA A 

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 
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3. CRISE AMBIENTAL E O DESPERTAR PARA A CONSCIÊNCIA 

ECOLÓGICA 

 

A compreensão dos fundamentos da crise ambiental, especialmente a que afeta o 

ambiente urbano, é de fundamental importância para a formulação da proposta que se fará 

adiante, sendo que vários autores estabelecem uma estreita relação entre essa crise e o 

modelo de desenvolvimento adotado por nossa civilização. 

 

O caráter insustentável da sociedade contemporânea encontra-se no crescimento 

populacional acelerado, notadamente nos países em desenvolvimento; no previsível 

esgotamento dos recursos naturais; no padrão de consumo exagerado, sobretudo nos países 

ricos, e não coincidentemente industrializados; e nos sistemas de produção poluentes 

(Camargo, 2003). 

 

De acordo com Leff (2001), a crise ecológica, ou crise ambiental, vem questionar a 

lógica e os paradigmas teóricos que nortearam e ainda vêm norteando e legitimando o 

crescimento econômico, que desconsiderou a natureza.  

 

 

3.1. PERCEPÇÃO DA CRISE AMBIENTAL 

 

A percepção dos efeitos da poluição provocada pela industrialização, iniciada no 

século XIX, somente começou a ser percebida de maneira mais contundente no século 

seguinte e teve suas primeiras manifestações ocorridas nos trabalhadores das indústrias, 

que sofreram os primeiros impactos desta poluição. Apenas após a Segunda Guerra 

Mundial, especialmente com as primeiras detonações atômicas, surgiu o que se denominou 

movimento ecológico (Camargo, 2003). 

 

Muito embora a década de 1950 tenha sido marcada pela preocupação ecológica da 

comunidade científica, o despertar para esta consciência se deu a partir da década de 1960 

com a criação dos primeiros movimentos e organizações não-governamentais preocupadas 

com a preservação. Merece destaque a criação do Clube de Roma, grupo de 30 cientistas, 
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economistas, humanistas, industriais, pedagogos e funcionários públicos de 10 diferentes 

países, formado com o intuito de debater a crise e o futuro da humanidade e que produziu o 

relatório intitulado The Limits to Grow (Os Limites do Crescimento), onde se evidenciou a 

limitação do modelo de desenvolvimento até hoje vigente em função do esgotamento dos 

recursos naturais (Camargo, Op. cit.). 

 

Também a publicação do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) de Rachel 

Carlson, que versa sobre estragos causados pelo uso de produtos químicos na agricultura, 

marcou a tomada de consciência sobre os efeitos adversos das práticas poluentes 

(Camargo, Op. cit.).  

 

Segundo Leff (2001, p. 15), foi neste período que a crise ambiental tornou-se 

evidente, “refletindo–se na irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção 

e consumo, e marcando os limites do crescimento econômico”. 

 

Não se deve deixar de notar como relevante o fato de que nessa década de 1960 

também ocorreram diversas manifestações sociais em todo o mundo, especialmente na 

Europa e Estados Unidos, o que pode ser entendido como uma demonstração da intrínseca 

relação entre crise ambiental e social. 

 

Na década seguinte à criação de diversas organizações internacionais, o surgimento 

dos primeiros movimentos ambientalistas organizados e especialmente a realização da 

Conferência de Estocolmo – Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

em 1972, indicaram a consolidação desta preocupação estruturada em relação ao futuro do 

planeta (Camargo, 2003). 

 

Nesta conferência os problemas ambientais tornaram-se relevantes, pela difusão ao 

mundo da ocorrência de vários deles e seus efeitos, como o desmatamento, a erosão dos 

solos, a desertificação e a extinção de espécies, a contaminação química do solo, do ar e 

dos meios líquidos, o aquecimento global e a produção e disposição de resíduos, 

especialmente os tóxicos e radioativos (Leff, 2001).  
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Ainda na década de 1970 observou-se o início da preocupação ambiental pelos 

agentes públicos, especialmente governos e partidos, refletindo-se no surgimento das 

primeiras agências estatais de meio ambiente e no aumento das atividades de 

regulamentação e controle. É também deste período o surgimento do Greenpeace e a 

exigência de realização de Estudos de Impactos Ambientais (EIA's) nos Estados Unidos.  

Não se pode olvidar que também neste período ocorreu a primeira crise mundial do 

petróleo, despertando as discussões sobre a renovabilidade dos recursos naturais (Camargo, 

2003). 

 

Na década de 1980, o surgimento de regulação ambiental (leis e programas de 

proteção ambiental) marcou a evolução “oficial” da consciência ecológica, merecendo 

destaque neste período a publicação do Relatório Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum ou Relatório Brundtland) em 1987, o qual apontou aumento da degradação dos 

solos e poluição crescente da atmosfera, entre outros (Camargo, Op. cit.).  

 

A década de 1990 foi um período de “[...] grande impulso com relação à 

consciência ambiental na maioria dos países.” Desta vez o destaque fica por conta da 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(CNUMAD) ou Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra, tendo como um dos principais 

resultados a Agenda 21, agenda de trabalho por meio da qual “[...] se procurou identificar 

os problemas prioritários, os recursos e os meios necessários para enfrentá-los, bem como 

as metas a serem atingidas nas próximas décadas” (Camargo, Op. cit., p. 55).  

 

Destaca-se aqui a intenção de, por meio da Agenda 21 (conjunto de ações para 

alcance de resultados efetivos) obter resultados efetivos, extrapolando acertadamente o 

campo apenas das preocupações ideológicas. 

 

Outro fato marcante daquela década foi o surgimento de modelos de gestão 

ambiental evidenciado na elaboração pela Internacional Organization for Standardization 

(ISO) da série de normas ISO 14000, com destaque para a ISO 14001 – Sistemas de gestão 

ambiental - Requisitos com orientações para uso, que veio a se constituir uma ferramenta 

para que as organizações empresariais e outras implementassem um sistema de gestão 
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destinado a equilibrar a proteção ambiental e prevenção da poluição com as necessidades 

socioeconômicas (ABNT, 2004b). 

 

De modo conciso, Camargo (2003, p. 60) apresenta a década de 1950 como a do 

ambientalismo “dos cientistas”, a de 1960 como a “das ONG's”, a década de 1970 “dos 

atores políticos e estatais”, a de 1980 “dos atores vinculados ao sistema econômico”, e a 

década de 1990 de um ambientalismo voltado para as questões locais e globais, 

envolvendo a “sociedade civil, o Estado e o mercado”, chegando até a algumas importantes 

lideranças religiosas. 

 

 

3.2. ORIGENS DA CRISE AMBIENTAL URBANA E A RELAÇÃO HOMEM-

NATUREZA 

 
Estabelecida a consciência da existência de uma crise ambiental é de fundamental 

importância conhecer suas causas e, especialmente, a contribuição da relação homem-

natureza ao seu desenvolvimento, o que se procurará fazer a seguir. 

 

3.2.1. Relação homem-natureza e relações sociais 

 

A relação homem-natureza compreende um aspecto que vai além da relação 

animal-natureza, na qual predomina a busca da satisfação de necessidades básicas de 

alimentação e proteção, sendo, portanto, uma relação com bases biológicas. Na relação 

homem-natureza encontra-se presente também a satisfação de desejos, estando esta relação 

afetada tanto pela percepção do homem sobre a natureza quanto pela capacidade exercida 

da espécie humana em transformar o meio natural.  

 
Para Camargo (2003), a evolução da relação homem-natureza é marcada por três 

orientações básicas distintas e contrastantes, sendo a primeira, que compreende o início da 

existência humana, caracterizada pela subjugação do homem pela natureza; seguida de um 

período onde o ser humano, julgando-se superior à natureza, quer dominá-la e explorá-la; e 

tendo por fim uma terceira, onde se busca uma interação do homem com a natureza. As 

diferentes concepções da natureza pelo homem no decorrer da história encontram-se 

resumidas no quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 

 Concepções distintas da natureza 
 

Visões da natureza Características 
Visão sacralizada da 
natureza 

Adorar a natureza e intuir o grande mistério que a 
dominava sem necessidade de explicá-la. Panteísmo, 
politeísmo e animismo predominavam. 

Visão semi-sacralizada 
da natureza 

Marcado pelo início do manejo da natureza pelo 
homem, por meio da agricultura e pecuária, gerando a 
dicotomia entre a adoração da natureza e a intervenção 
sobre esta. 

Visão holístico-
interrogativa dos 
físicos gregos 

Nascida em paralelo com a filosofia, procurava 
interrogar a origem e o significado da natureza de 
maneira interrogativa e contemplativa, sem, no entanto, 
cultuá-la.  

Visão semi-
dessacralizada judaico-
cristã 

Surgiu a partir da dessacralização do cosmo, uma vez 
que o sagrado foi personalizado em Deus. 

Visão mecanicista da 
natureza 

Marcado pela separação homem-natureza (ser humano 
possuidor e dominador da natureza), amparada pelo 
racionalismo e progresso científico. 

Visão organicista 
contemporânea da 
natureza 

Caracterizada pela compreensão do pertencimento e 
inter-relações homem-natureza, embasado na nova 
concepção de ciência. 

          Fonte: adaptado de Camargo (2003) 
 

Na busca da compreensão das distintas visões de natureza, Melo e Souza (2004) 

remonta à Grécia pré-socrática, cuja visão de natureza estava ligada ao conceito de physis, 

sucedida pela aristotélica (teocentrista). Após a Idade Média, esta dominada pela visão 

cristã de mundo terreno fugaz e, portanto, de menor importância dada à natureza terrestre, 

o racionalismo advindo com o Renascimento dessacraliza a natureza, tornando aceitável a 

sua dominação pelo homem, sendo esta visão base do antropocentrismo.  

 
Para Porto-Gonçalves (1989, p.28) “a separação homem-natureza ... é uma 

característica marcante do pensamento que tem dominado o mundo ocidental.” A filosofia 

grega, a partir de Platão e Aristóteles, ao privilegiar o homem e a idéia desumaniza a 

natureza e a separa do homem. Mais adiante a religião judaico-cristã reforça esta posição 

ao separar espírito e matéria, e, Descartes vai além quando, ao lançar as bases de uma nova 

ciência fundada no método, estabelece a separação sujeito-objeto e propõe uma ciência 

pragmática (conhecimentos úteis) sob visão antropocêntrica. Cabe lembrar que esses 
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conceitos são contemporâneos do mercantilismo e do colonialismo, origem e instrumento 

do capitalismo. 

 
Também para Melo e Souza (2004), a visão de natureza provedora inesgotável de 

recursos às atividades serviu de base ao desenvolvimento de um ambientalismo 

tecnocentrista, este ideologicamente afinado com o capitalismo e base do capitalismo 

ecológico. Paradoxalmente, a Revolução Industrial foi um fato marcante no surgimento de 

uma nova visão da natureza por tornar evidentes os danos ao ambiente, causados pela 

poluição e deterioração da vida nas cidades, fazendo despertar a visão preservacionista 

expressa na construção de jardins e posteriormente parques.  

 
 

Quanto à relação homem-natureza, vê-se que a idéia do ser humano “... superior ao 

mundo natural, tencionando domar, explorar e revelar todos os segredos da natureza” 

(Camargo, 2003, p.17), representa a visão da subordinação da natureza ao homem, 

servindo como fonte de recursos para a satisfação dos seus desejos e necessidades, sem que 

se estabeleça uma preocupação com a finitude dos recursos naturais. O homem se vê como 

senhor da natureza e não como parte dela. 

 
De acordo com Porto-Gonçalves (1989), a partir do fim do século XVIII a natureza 

foi adotada como modelo do que é justo e, com a teoria darwiniana, a evolução passou a 

ser considerada um processo natural. Há uma “ordem natural” nas coisas, indicando uma 

evolução lenta, gradual e segura, que é necessária ao progresso. 

 

Esta idéia positivista de progresso vai respaldar conceitos da visão capitalista como 

“avanço tecnológico”, “aumento de produtividade”, dentre outros, como fatos “naturais”, 

abrindo caminho para uma aceitação da exploração da natureza pelos meios de produção, o 

que é exemplificado por Da Matta (1999) para quem a visão portuguesa de colonização no 

Brasil, influenciada pelo mercantilismo e focada no enriquecimento rápido orientou a 

prática extrativista, imediatista e predadora, respaldada numa idéia de natureza passiva, 

pródiga e endêmica. Os ciclos econômicos se sucederam, marcados pela descoberta, 

exploração e esgotamento de recursos naturais (madeira, açúcar, ouro, café e borracha).  
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Agindo o homem sobre a natureza e alterando-a, torna-a humanizada ao mesmo 

tempo em que ele próprio sofre modificações. Assim, percebe-se que “... a interação 

homem-natureza é um processo de mútua transformação” (Andery et al., 2004, p. 10). 

 

Para Porto-Gonçalves (1989) e Leff (2001), o movimento ecológico, ao questionar 

o conceito de natureza, questiona não só o modo de ver a natureza como também as 

próprias relações sociais. A crise ambiental é também uma crise de civilização, o que nos 

induz a buscar no estudo das relações sociais outras contribuições à mesma. 

 

O filósofo suíço Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), instigado a refletir sobre a 

desigualdade entre os homens e ao se propor a explicar os seus fundamentos, contribuiu 

para revolucionar a percepção do homem sobre si mesmo e sobre suas inter-relações. 

 

O estudo de Rousseau sobre a desigualdade entre os homens baseia-se na 

comparação entre o homem da natureza e o homem civilizado, sendo o primeiro 

essencialmente bom e o segundo corrompido pela evolução da espécie. Em sua análise 

reconhece dois tipos de desigualdade, sendo uma “... natural ou física, por ser estabelecida 

pela natureza” e outra que chama de “desigualdade moral ou política” conquanto dependa 

de uma “convenção” consentida pelos homens (Rousseau, 2005, p. 159).  

 

O genebrino desenvolve ainda, sobre o aspecto físico, o raciocínio segundo o qual o 

progresso humano tornando o homem mais sociável, em que pese o haver dotado de 

instrumentos que o fizeram mais capaz de enfrentar os desafios impostos pela natureza, 

contribuiu para debilitar-lhe a força e a coragem e torná-lo dependente deste progresso. 

Quanto ao aspecto moral, estabelece uma relação entre o entendimento e as paixões, 

chegando a afirmar que o progresso do espírito ocorreu devido às necessidades impostas 

pela natureza e às conseqüentes paixões que o levaram a prover estas necessidades 

(Rousseau, Op. cit.). 

 

A sociedade civil surgiu a partir do estabelecimento da propriedade. O agrupamento 

em família levou ao desenvolvimento de relações entre os seres humanos antes 

inexistentes, o que causou conflitos e consequentemente a necessidade do estabelecimento 

de uma regulação, espécie de “contrato político”. Surgem daí as diferentes formas de 
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governo (monárquico, aristocrático e democrático) seguido da formação de um sistema 

social que, baseado no direito de propriedade, instituiu a magistratura e o poder arbitrário. 

Tendo o homem afrouxado seu espírito pelos vícios, a corrupção deste sistema aprofundou 

a desigualdade, pelo que conclui Rousseau que a desigualdade “... sendo quase nula no 

estado da natureza, extrai sua força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas 

faculdades e dos progressos do espírito humano e torna-se enfim estável e legítima pelo 

estabelecimento da propriedade e das leis” (Rousseau, Op. cit. p. 243). 

 

A reabilitação da natureza humana conquistada a partir do Iluminismo e que vai 

permitir ao homem acreditar ser capaz de criar as condições necessárias à sua felicidade 

vai também ser causa de conflitos sociais, uma vez que opõe o particular ao coletivo. 

 

Observa-se na obra de Rousseau um aparente contraste entre o individualismo, pelo 

qual deve o homem guiar-se, e a necessidade de estabelecimento de um acordo ou “pacto” 

social que represente a vontade geral, ao qual todos devem submeter-se, sobrepondo-se 

desta forma o direito comum sobre o particular. 

 

Esta aparente contradição é vista como resolvida por Cassirer (1997, p. 347) ao 

analisar o pensamento de Rousseau sobre liberdade e submissão à lei, em que interpreta a 

verdadeira liberdade como a “... livre aquiescência, o livre consentimento em face da lei”. 

É o próprio Rousseau que explica: 

 
Enfim, cada um dando-se a todos não se dá a ninguém e, não existindo um associado sobre o 
qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de 
tudo que se perde e maior força para conservar o que se tem. Enquanto os súditos só estiverem 
submetidos a tais convenções, não obedecem a ninguém mas somente à própria vontade.  
(Rousseau apud Cassirer, Op. cit., p. 347). 

  

Pelo conhecimento das obras de Rousseau e de seus comentadores, o homem da 

natureza, primitivo e originariamente feliz é tão somente base para o desenvolvimento do 

homem natural, contemporâneo, mas livre dos vícios adquiridos no correr dos anos em que 

se desenvolveu e progrediu.  

 

Segundo o próprio Rousseau (apud Abbagnano, 1994, p. 211), a despeito desta 

nova visão de homem proposta no Emílio, “... não se trata de fazer dele [o homem natural] 

um selvagem ... mas uma criatura que, vivendo no turbilhão da sociedade, não se deixa 
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arrastar nem pelas paixões nem pelas opiniões dos homens, uma criatura que vê com seus 

próprios olhos e sente com o seu coração, e que não reconhece outra autoridade senão a da 

própria razão”.  

 

Observa-se então que a relação homem-natureza, em que pese ocorra efetivamente 

no âmbito dos indivíduos com a natureza, é uma relação sociedade-natureza e como tal 

intrinsecamente ligada e influenciada pelas relações sócio-econômicas, cujas 

características contribuíram para o desenvolvimento da crise ambiental como se procurará 

demonstrar a seguir. 

 

3.2.2. Capitalismo, Revolução Industrial e a crise ambiental 

 

As formas políticas, jurídicas e o conjunto ideológico de uma dada sociedade são 

determinados por sua base econômica, que por sua vez é fruto das relações de trabalho 

estabelecidas, do nível técnico dos instrumentos de trabalho e dos meios disponíveis para a 

produção dos bens materiais. A sociedade capitalista fundamenta-se na propriedade 

privada, na divisão social do trabalho e nos processos de troca. (Rubano & Moroz, 2004). 

 

A produção de vida material nas sociedades primitivas tinha por objetivo apenas o 

necessário para o consumo do grupo, não havendo a produção de excedentes, existindo 

apenas valor de uso e não de troca, o que só veio a surgir quando a melhoria das técnicas e 

utensílios levou à produção de um excedente. Como conseqüência houve uma nova divisão 

do trabalho, e novas relações humanas visando à produção (Andery et al., 2004). 

 

Para Carlos (1992), a história da humanidade está marcada por dois momentos 

fundamentais, a acumulação de capital e a revolução industrial, que refletem a passagem 

do modo de produção feudal para o capitalista. No primeiro, baseado no trabalho do servo 

destinado à subsistência, as relações eram fundamentadas no uso da terra comunal, 

enquanto que no segundo a relação de trabalho se altera, privilegiando os detentores do 

capital.  

 

A transição do feudalismo para o capitalismo, ocorrida com variações entre os 

diversos países da Europa, foi marcada pela substituição da terra pelo dinheiro como fonte 
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de poder. O mercantilismo, o surgimento das instituições financeiras, a colonização, o 

fechamento das terras aos camponeses e a elevação das taxas de arrendamento, 

contribuíram para o desenvolvimento da indústria além da manufatura, tendo em vista a 

existência de capital acumulado e também de uma classe trabalhadora livre e sem 

propriedades nem capital (Rubano & Moroz, 2004).  

 

O processo de produção inicialmente artesanal e que havia evoluído para a 

manufatura foi substancialmente modificado com a introdução da máquina, induzindo à 

especialização do trabalho que foi decomposto em um conjunto de tarefas simples. Com a 

introdução do maquinário, não só se prescinde da força física do trabalhado na realização 

das tarefas como também deixa o trabalhador de ter o controle sobre o conjunto do 

trabalho, de certa forma já inicialmente perdido com a manufatura, e sobre o ritmo do 

mesmo, agora ditado pela máquina. Estas transformações implicaram numa redução dos 

custos de produção de tal ordem que a indústria passou a produzir não só para o mercado 

existente, mas sim para um mercado indeterminado, ou seja, a ser criado. Outro impacto 

desta nova organização da produção ocorreu sobre a agricultura, uma vez que o 

fornecimento, por parte da indústria, de ferramentas e energia para a agricultura criou uma 

agricultura de mercado, em substituição à agricultura de subsistência. Por fim, a Revolução 

Industrial contribuindo para um aumento significativo das trocas entre cidade e campo e 

gerando uma maior quantidade de produtos a serem escoados levou a grandes alterações 

nas comunicações e nos transportes (Pereira & Gioia, 2004b). 

 

Com a Revolução Industrial o ritmo do trabalho se desvinculou da natureza. 

Enquanto no campo as condições naturais determinavam a velocidade de produção, no 

ambiente confinado das fábricas estas pouco influenciam na atuação do trabalhador, cuja 

atividade fica subordinada à velocidade da máquina (Carlos, 1992). 

 

Segundo Pereira e Gioia (2004b), a Revolução industrial caracterizou-se por um 

conjunto de transformações econômicas que tiveram como conseqüência uma revolução no 

processo de produção e de trabalho, marcando a consolidação do capitalismo como modo 

de produção e do poder econômico da burguesia, detentora do capital, cabendo ao 

proletariado ser a força de trabalho. 
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Ainda que a concepção da natureza pelo homem tenha sido alterada ao longo da 

história, evoluindo desde uma visão sacralizada até a visão organicista contemporânea, a 

prática da exploração predatória da natureza predominante desde a Revolução Industrial 

tem levado à exaustão das fontes de recursos naturais e à conseqüente exposição da 

fraqueza do modelo econômico vigente, a ponto de definir que “[...] o fator limitativo do 

desenvolvimento no século XXI será o enfraquecimento dos serviços prestados pelos 

ecossistemas vitais” (Holthausen, 2000 apud Camargo, 2003, p. 27). 

 

Bernardes & Ferreira (2003) apontam a crise ambiental como uma conseqüência do 

sistema de produção capitalista, o qual tem como um dos fatores de produção a utilização 

dos recursos naturais, indicando ainda como característica do modo de produção capitalista 

a necessidade de expansão contínua, o que inevitavelmente conduz à sua insustentabilidade 

dada a finitude dos recursos não renováveis. Aliada a esta característica, a existência na 

sociedade de um valor de troca amplia a necessidade de recursos pois não se produz apenas 

o necessário para a existência, mas também o que é supérfluo. 

 

Segundo Leff (2000), pela crise de recursos observa-se o caráter antinatura da 

economia convencional. A degradação ambiental é sintoma da crise da civilização 

provocada pelo modelo de modernidade onde a tecnologia predomina sobre natureza. 

 

De acordo com Sachs (1986), o modelo atual de desenvolvimento baseia-se na 

ideologia de que mais é melhor, transferindo para o futuro a solução dos problemas 

estruturais, sem levar em conta a oposição entre ser e ter. Concentrando-se nos meios para 

aumentar a oferta de bens e serviços, não se pauta pelas finalidades do desenvolvimento, 

ignora as diferenças entre o “desenvolvimento” e “mau desenvolvimento”, e contribui para 

a poluição ambiental e degradação social. 

 

A busca pelo desenvolvimento tem levado a um consumo de recursos naturais 

numa velocidade não compatível com a capacidade natural de reposição destes recursos, e 

a lógica de maximização dos lucros que tem orientado a produção industrial tem levado a 

uma superexploração dos recursos naturais e a uma degradação ambiental, manifestada nos 

processos de poluição e contaminação atmosférica, de solos e de recursos hídricos.  O 

sistema econômico e social vigente, fundamentado no pressuposto de que condutas 
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egoístas podem levar ao bem comum e manifestada no lucro, na acumulação de capital, na 

otimização dos sistemas de produção, no progresso e na eficiência, levou à 

desestabilização dos sistemas ecológicos (Leff , 2001 e Camargo, 2003). 

 

 
3.3. CONTRIBUIÇÃO DA CIÊNCIA PARA A CRISE AMBIENTAL URBANA 

 

Partindo da premissa do papel da ciência como geradora do conhecimento, que tem 

importância fundamental no desenvolvimento da técnica, esta tão cara ao modo de 

produção capitalista, procura-se compreender também a contribuição da ciência para a 

crise ambiental. 

 

3.3.1. O caminho do pensamento científico 

 

O caminho do pensamento científico tem origem no mito, que cuida apenas de 

narrar “sobre a origem de alguma coisa”, seguido da Filosofia, que ao nascer é uma 

“explicação racional sobre a origem do mundo e sobre as causas das transformações e 

repetições das coisas”, e que com suas características de “tendência à racionalidade” e 

“recusa de explicações preestabelecidas” estabelece as bases para a construção da ciência a 

partir do saber filosófico (Chauí, 1994, p. 28-30 e 32-33). 

 

As três principais concepções de ciência são a racionalista, defendida por Platão e 

Descartes e na qual “afastam a experiência sensível ou o conhecimento sensível do 

conhecimento verdadeiro”, que é puramente intelectual; a empirista, com princípios em 

Aristóteles e Locke, os quais “consideram que o conhecimento se realiza por graus 

contínuos, partindo da sensação até chegar às idéias”; e a construtivista, que “considera a 

ciência uma construção de modelos explicativos e para a realidade e não uma 

representação da própria realidade” (Chauí, Op. cit., p. 252).  

 

É no período de transição que marca o fim do feudalismo e o início do capitalismo 

que nasce a ciência moderna. É um período marcado por uma nova visão de mundo e onde 

o desenvolvimento do comércio e das cidades, as grandes navegações e a preocupação com 
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o desenvolvimento técnico abrem espaço para um desenvolvimento acelerado desta ciência 

(Pereira & Gioia , 2004a). 

 

Segundo Rubano & Moroz (2004), a ciência moderna surgida a partir do século 

XVI trouxe a substituição da visão Aristotélica estática de mundo por uma visão 

mecanicista proposta por Galileu e Newton, abrindo caminho também para novas 

propostas metodológicas para obtenção do conhecimento, o empirismo de Bacon e o 

racionalismo de Descartes. 

 

É no período do iluminismo que se estabeleceu o conceito de que é a ciência pela 

razão, e não mais as escrituras, a fonte de explicação dos fenômenos da natureza. Assim, 

repensa-se a idéia de Deus e reduz-se a sua importância, pois a sua intermediação entre o 

homem e o mundo (natureza) passa a não ser fundamental.  

 

O racionalismo, retirando de Deus o papel de intermediador entre o homem e o 

mundo e atribuindo ao homem a responsabilidade sobre o que faz, leva à idéia de 

progresso baseada na aplicação da razão no controle sobre o ambiente físico e cultural, e 

contribui para o progresso da ciência, uma vez que se baseia na idéia de que o “acúmulo do 

conhecimento obtido, por sua própria direção interna,  [levará] à obtenção de  uma 

sociedade cada vez melhor” (Rubano e Moroz, 2004, p. 335). 

 

Châtelet (1974) descreve o Iluminismo como um período de grande profusão de 

idéias e de ânsia por informações originais, de lutas territoriais, e sobretudo por uma 

atitude crítica surpreendente. Percebe-se que é a partir do século XVIII que toma forma 

uma nova idéia de saber, baseada num sistema aberto de conhecimento e não mais 

compartimentado, conforme defendido por Aristóteles e Descartes. 

 

Para Chauí (1994), a ciência moderna nascida com Bacon e Descartes trouxe um 

caráter utilitarista, notadamente na relação homem-natureza, que passou de um aspecto de 

contemplação da verdade para um exercício de poder sobre a natureza. No dizer do próprio 

Descartes, 

 

“... pode-se encontrar uma filosofia prática, mediante a qual, conhecendo a força e as ações do 
fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão 
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distintamente como conhecemos os diversos ofícios de nossos artesãos, poderíamos empregá-
las do mesmo modo em todos os usos a que são adequadas e assim nos tornarmos como que 
senhores e possessores da natureza” (Descartes, 1996, p. 69). 

 

De acordo com Porto-Gonçalves (1989), dois aspectos da filosofia cartesiana 

marcam a modernidade, quais sejam; o seu caráter pragmático do conhecimento, 

conhecimento útil, e o antropocentrismo que permite ao homem por meio da técnica 

penetrar nos mistérios da natureza, tornando-se dela senhor e possuidor. Estes aspectos 

também estão presentes no mercantilismo e no colonialismo, e no capitalismo são levados 

ao extremo.  

 

A nova visão de mundo que acompanhou a transição do feudalismo ao capitalismo 

trouxe a substituição do foco das relações Deus-homem do teocentrismo pelas relações 

homem-natureza, e provocou uma valorização da capacidade humana de conhecer e 

explicar, resultando no desenvolvimento de uma ciência prática em contraposição ao saber 

contemplativo ou dogmático. “As crescentes necessidades práticas, geradas pela ascensão 

da burguesia, aliadas ao desenvolvimento da crença na capacidade do conhecimento para 

transformar a realidade, foram responsáveis pelo interesse no desenvolvimento técnico”. 

(Rubano e Moroz, 2004, p. 175). 

 

3.3.2.  A relação ciência-capitalismo e suas conseqüências ambientais 

 

O século XX foi sonhado desde o seu início como sendo o da porta para o futuro, 

graças à crença no avanço técnico. Ao final deste século percebeu-se que este avanço 

superou as expectativas, entretanto, constatou-se que não conseguiu preencher os sonhos 

da civilização de um mundo rico e integrado. Em termos de média global a Terra apresenta 

indicadores de país de Terceiro Mundo, o que levou Buarque (1993) a definir o planeta 

como um planeta subdesenvolvido, cumprindo destacar que, se mesmo na presença de 

nações desenvolvidas como os Estados Unidos e várias nações da Europa os indicadores 

do planeta são baixos, há que se imaginar os indicadores daqueles que estão abaixo desta 

linha da média. 

 

Há que se pensar sobre as causas desta ocorrência cumprindo perguntar em que 

ponto e de que maneira a ciência operou na contramão da racionalidade. 
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De acordo com Sachs (1986, p.17), no processo de evolução humana “... a 

capacidade de acumular conhecimentos, mudar o comportamento em função da 

experiência e formular projetos, iria determinar o ritmo de adaptação ao meio ambiente e, 

em seguida, a modificação cada vez maior deste último.”  

 

Ainda que a ciência tenha tido pouca influência no desenvolvimento da Revolução 

Industrial, posto que a técnica ali empregada fosse pouco mais avançada do que a utilizada 

pelos artesãos, foi no desenvolvimento do capitalismo que se estabeleceu uma forte relação 

entre ciência e produção, haja vista que cresceram juntas e se influenciaram mutuamente. 

Foi a partir da Revolução Industrial que se incrementou a atividade científica, demandada a 

solucionar problemas produtivos, e não sem razão observou-se neste período uma 

crescente subordinação da ciência aos meios de produção e à classe dominante (Pereira e 

Gioia, 2004).   

 

Bernardes & Ferreira (2003) discutem o papel da ciência na contribuição ao modo 

de produção capitalista, à medida que a tecnologia e a técnica são postas a serviço dos 

interesses dos grupos dominantes.  O incremento da técnica sempre a serviço do aumento 

da produtividade, com fins à acumulação, imprime uma marca indelével na transformação 

do espaço, o que demonstra a diferenciação ecológica como subseqüente à diferenciação 

social. 

 

Segundo Coimbra (2002), a ciência é base para o desenvolvimento da técnica que 

produz instrumentos para o progresso, mas este desenvolvimento tecnológico tem sido 

posto a serviço da destruição dos recursos naturais. A ciência que busca um conhecimento 

objetivo da natureza, sem levar em conta aspectos espirituais e metafísicos, tem 

contribuído para uma degradação da qualidade de vida. A ciência moderna ao tempo em 

que por meio da tecnologia incentivou a produção industrial fazendo surgir uma sociedade 

industrial e de consumo contribuiu para a degradação da natureza. 

 

À medida que o modo capitalista de produção exigiu uma maior racionalização da 

produção e aumento da produtividade ocorreu a união da ciência à prática, ao mesmo 

tempo em que a metafísica perdeu importância frente à especialização dos ramos do 
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conhecimento, especialmente a física, a química e a engenharia. O conhecimento passou a 

ser entendido como ferramenta de domínio da natureza (Carlos, 1992). 

 

Numa crítica à racionalidade dominante, Leff (2001) defende que a mesma razão 

que, no processo de libertação do homem da ignorância e da escassez, nos legou o 

conhecimento científico e o pensamento crítico, a liberdade e a democracia, tem sujeitado 

a todos à racionalidade econômico-tecnológica, cujas características de homogeneidade e 

unipolaridade terminam por levar ao estabelecimento de um padrão de comportamento 

contrário à própria razão. 

 

Para Leff (2000), a visão mecanicista resultante da razão cartesiana fundamentou a 

teoria econômica, orientando o progresso e afastando a natureza da produção. 

 

Porto-Gonçalves (1989), ao tratar da relação ciência-natureza, observa que são três 

os eixos em torno dos quais a ciência moderna se configura, a saber: oposição homem e 

natureza (o homem é um ser superior aos outros animais); oposição sujeito e objeto (o que 

o separa da natureza); e o paradigma atomístico-individualista (base da decomposição do 

mundo objetivo). 

 

A problemática ambiental deixou de ser um fator a ser considerado exclusivamente 

do ponto de vista técnico, havendo necessidade de uma abordagem ética, política e 

filosófica. A técnica, originária de uma sociedade que a criou para atender suas 

necessidades/desejos, traz embutidas as contradições desta mesma sociedade, o que por si 

só já a faz imperfeita para resolver problemas criados com a sua aplicação (Porto-

Gonçalves, 2004). 

 

Para Coimbra (2002) o caminho escolhido pela ciência em decompor o mundo, 

separando-a da religião, arte, economia e política não permite ver as inter-relações 

existentes, prejudicando a própria ciência. Há um aspecto atual de se buscar soluções 

pontuais sem prever as conseqüências advindas das relações existentes. A ciência deve 

buscar a recomposição da sua unidade, o que permitirá à ciência cumprir seu papel 

libertador também na dimensão social. 
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Segundo Porto-Gonçalves (1989) uma nova ciência há de repensar o papel do 

sujeito na análise do objeto e a relação existente entre eles. Esta idéia é compartilhada por 

Coimbra (2002) que, ao tratar dos sistemas vivos e da sua interconectividade, defende a 

idéia de sistema holista em contraponto ao reducionismo atomístico-individualista. 

 

Há três teorias tidas como capazes de formar a base conceitual de uma nova 

ciência: a Teoria Geral dos Sistemas, a Teoria da Complexidade e a Teoria do Caos. A 

Teoria Geral dos Sistemas se propõe a “... suplantar a fragmentação e perceber os 

fenômenos a partir da sua interconectividade holística” em contraponto à ciência clássica, 

que adota como processo de análise a fragmentação do todo para compreensão da parte, 

não considerando as ligações e relações entre as partes, esta teoria busca a compreensão do 

todo (Bertalanfy apud Camargo, 2005, p. 51).  

 

Ao contrário da ciência clássica que trabalha com a redução e simplificação dos 

problemas, a Teoria da Complexidade apresenta os sistemas complexos como sistemas 

caóticos e auto-organizados, surgidos a partir de interações e processos dinâmicos que 

fazem emergir novos padrões de organização, conceito que está intimamente ligado à idéia 

de emergência permanente de novas totalidades, intercalando estados de ordem e desordem 

que dão origem a novas organizações a partir de estados críticos. Por fim a Teoria do Caos 

a qual, ao contrário do paradigma clássico determinista que busca estabelecer leis exatas 

explicativas dos fenômenos (relações de causa e efeito), vem apresentar o acaso e a 

aleatoriedade como características dos sistemas caóticos. Tais sistemas possuem 

previsibilidade inicial zero, por apresentarem sensibilidade às variações das suas condições 

iniciais (Camargo, Op. cit.). Este autor cita Priogine & Stengerls (1984 e 1997) como 

defensores da idéia de que flutuações e instabilidade são elementos “reorganizadores” dos 

sistemas instáveis, como os caóticos, percebendo-se então uma conectividade entre a 

Teoria Geral dos Sistemas, da Complexidade e do Caos. 

 

 Como se procurou demonstrar tem sido grande a contribuição da ciência para a 

crise ambiental, devendo-se buscar a disseminação de um novo pensar e fazer científicos, 

uma vez que a ciência moderna não conseguirá resolver por completo problemas que ela 

mesma ajudou a criar enquanto perpetuar sua ideologia e práticas atuais. 
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3.4. CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

  

Como se poderia então alterar a realidade atual e construir uma nova realidade de 

ação humana sobre a natureza de modo a permitir o prolongamento da civilização humana 

sobre a Terra? A resposta parece estar ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável e 

seus fundamentos, que serão discutidos a seguir. 

 

O processo civilizatório, ao interferir na natureza, transforma-a e assim o faz ao 

próprio homem, trasmutando-o de um ser originalmente “natural” para um ser “cultural”. 

Assim, suas demandas se modificam, extrapolando as necessidades biológicas para incluir 

os desejos sociais (necessidades criadas), o que leva ao paradoxo do desenvolvimento sem 

fim, onde é possível atender às necessidades básicas sem, no entanto, jamais atingir a 

satisfação das necessidades criadas. O processo de desenvolvimento, ao consumir e 

degradar a natureza, põe em risco os recursos necessários ao seu próprio desenvolver 

(Mendes, 1993). 

 

Enquanto as ações dos outros seres sobre os ecossistemas são quase sempre 

assimiláveis o mesmo não acontece com as intervenções humanas, cujo potencial 

desequilibrador é enorme. O homem tem percebido o limite natural de depuração destas 

intervenções sendo que foi na conferência de Estocolmo em 1972 que se realizaram os 

primeiros debates a cerca da vinculação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, 

cabendo a Maurice Strong, secretário-geral desta conferência, a utilização pioneira da 

expressão ecodesenvolvimento, mais tarde substituída por desenvolvimento sustentável 

(Camargo ,2003).  

 

Esta idéia vinha sendo debatida desde o encontro de Founex, preparatório para a 

conferência de Estocolmo, onde se buscou um caminho intermediário entre aqueles que 

acreditavam no fim da civilização tendo em vista o esgotamento da capacidade suporte do 

planeta Terra devido ao esgotamento dos recursos naturais e pela excessiva poluição, 

denominados malthusianos, e os cornucopianos, que acreditavam no poder tecnológico de 

superar a escassez física e de atenuar os efeitos da poluição. Foi neste período que ganhou 
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força a mensagem da esperança que, reconhecendo a gravidade e a complexidade do 

desafio ambiental, era possível o planejamento e a implementação de “... estratégias 

ambientais viáveis para promover o desenvolvimento socioeconômico eqüitativo ...”, idéia 

que germinou como desenvolvimento sustentável (Sachs, 1993, p. 12). 

 

Para Gifford Pichot (197- apud Diegues, 1996, p. 29) os princípios para a 

conservação propõem o “[...] uso de recursos naturais pela geração presente; prevenção de 

desperdício e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos.” Nasce 

daí a idéia de ‘desenvolvimento sustentável’.  

 

O relatório Nosso Futuro Comum define o desenvolvimento sustentável como “[...] 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (Camargo, 2003, p. 46) 

 

Ainda que clara na intenção, esta definição de desenvolvimento sustentável não 

elimina o conflito entre o que deve ser desenvolvido e o que deve ser preservado. A busca 

pelo desenvolvimento sustentável implica no estabelecimento de novas relações humanas e 

sociais, na construção interdisciplinar e sistêmica do conhecimento, e na prática do diálogo 

entre os diversos saberes e a comunidade (Camargo, Op. cit.). 

 

Baseado em autores como Riggs (1984), Herculano (1992), Brugger (1994), 

Maimon (1996) e Allen (1980), Camargo (2003) analisa etmologicamente a expressão 

desenvolvimento sustentável, apontando o termo desenvolvimento como 

predominantemente representativo da idéia de progresso, avanço, aumento de riqueza, e, 

nos meios sociais, como evolução de sistemas simples para complexos, enquanto que o 

verbo sustentar remete à idéia de segurar, suportar, apoiar e conservar, dentre outras. 

 

Sob a ótica do processo de desenvolvimento humano atual e em especial aplicada à 

relação homem-natureza, a expressão desenvolvimento sustentável parece incompatível, 

entretanto, o significado da expressão repousa na busca de um novo modelo de 

desenvolvimento, e o seu mérito “... na tentativa de conciliar os reais conflitos entre 

economia e meio ambiente e entre o presente e o futuro” (Camargo, 2003, p. 72).    
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Segundo Leff (2000), enquanto que do ponto de vista social o processo econômico 

suscita o conflito entre crescimento e distribuição, do ponto de vista ambiental a 

contradição aparece entre a conservação e o desenvolvimento  

 

Para Sachs (1993), não se trata de escolher entre desenvolvimento e meio ambiente, 

mas sim de optar entre formas de desenvolvimento que sejam sensíveis ou não à questão 

ambiental. 

 

O modelo atual de desenvolvimento não tem contemplado os aspectos ambientais, a 

ponto de os principais índices econômicos não considerarem a degradação ambiental como 

parâmetro de avaliação (Camargo, 2003). 

 

De acordo com Sachs (1993), são cinco as dimensões da sustentabilidade que 

devem ser buscadas, definidas em função da melhoria das condições da vida humana e em 

respeito aos limites da capacidade de carga dos ecossistemas. Essas dimensões foram 

denominadas de “social”, cujo objetivo é alcançar uma maior equidade na renda de modo a 

reduzir as distâncias extremas entre os padrões de vida; ”econômica”, que deve equalizar o 

fluxo de recursos entre as nações; “ecológica”, que trata de aumentar a capacidade de 

suporte do planeta Terra; “espacial”, que deve se voltar para uma melhor organização do 

espaço rural e principalmente urbano, permitindo um melhor desenvolvimento econômico, 

e “cultural”, dimensão que permitirá a tradução do conceito de sustentabilidade às soluções 

particulares respeitando as especificidades. 

 

Como se verá adiante há sérios entraves à aplicação destes conceitos num ambiente 

de racionalidade econômica dominante. 

 

O objetivo do desenvolvimento sustentável compreende a busca de um 

desenvolvimento que não esteja centrado apenas na geração econômica de riqueza, mas 

que englobe os interesses sociais e os limites naturais de suporte, buscando paralelamente, 

ser este desenvolvimento uma alternativa de solução para problemas globais que não estão 

restritos à degradação ambiental, incorporando as dimensões sociais, políticas e culturais 

(Camargo, 2003). 
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Para Leff (2001), o discurso do desenvolvimento sustentável é expresso por meio 

de estratégias não homogêneas e por vezes conflitivas, indo desde a tentativa de 

internalização dos aspectos ambientais pela economia neoliberal até a construção de uma 

nova racionalidade econômica. Assim, como alternativas tecnológicas encontram-se tanto 

o uso de tecnologias limpas e a reciclagem de rejeitos, como também a mudanças de 

valores e comportamentos humanos. 

 

Considerar a dimensão ambiental no planejamento do desenvolvimento, e o custo 

ecológico no modelo econômico, encontra uma série de obstáculos, interesses opostos, 

metodologias e dificuldades práticas, uma vez que a racionalidade econômica não 

incorpora as externalidades ambientais nem os princípios de um desenvolvimento 

sustentável. Uma nova racionalidade deve ser fundamentada no conceito de ambiente 

como potencial produtivo e não como fonte de recursos e local de depósito de resíduos, 

sendo princípios ambientais do desenvolvimento a conservação e ampliação da capacidade 

produtiva dos ecossistemas, a inovação de tecnologias ecologicamente sustentáveis e a 

conservação dos valores culturais das comunidades locais. A dificuldade em encontrar 

parâmetros que expressem o potencial ambiental e os custos sócio-ambientais dificulta a 

transformação desta racionalidade econômica (Leff, 2000). 

 

Leff (2001), ao tratar dos conceitos de dívida financeira, dívida ecológica e dívida 

da razão, remete a uma reflexão sobre a sustentabilidade do modelo adotado pelos países 

desenvolvidos e almejado pelos países em desenvolvimento, no qual o fenômeno da 

globalização tende a acentuar as diferenças, enquanto promete recompensas aos que o 

seguirem. 

 

A crise da dívida dos países do Terceiro Mundo criou espaço para a lógica do 

desenvolvimento como saída para estes países, dando lugar aos programas neoliberais. O 

desenvolvimento sustentável substitui o Ecodesenvolvimento. As estratégias do poder 

modificam o discurso à sua conveniência, sem, no entanto, explicar as contradições deste 

mesmo discurso (Leff, 2000). 
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Sachs (1993) defende que, ao invés de exportar para os países em desenvolvimento 

seu modelo de vida, os países desenvolvidos deveriam reconsiderar seus padrões de 

consumo e de desperdício. 

 

A tendência tradicional de exploração e dominação da natureza, reflexo das 

relações sociais onde a exploração homem-homem esteve presente ainda persiste, embora 

“com um discurso enfeitado com uma hipócrita retórica igualitária”. Como inconsistência 

característica da nossa sociedade continua-se a acreditar no que se quer ver, uma natureza 

pródiga, paradisíaca e de recursos inesgotáveis (Da Matta, 1999, p. 142). 

 
 Enquanto que Camargo (2003) defende que os entraves ao desenvolvimento 

sustentável global encontram-se fundamentados nas relações conflituosas entre os seres 

humanos, refletindo-se na relação homem-natureza, para Leff (2001), a qualidade de vida é 

o fim último do Desenvolvimento Sustentável e também do sentido da existência humana 

 

 De acordo com Sachs (1993), a implantação do desenvolvimento sustentável passa 

necessariamente por um período de transição onde se promova o crescimento econômico 

dos países ditos não desenvolvidos, tendo em vista que a crescimento da desigualdade 

promove o círculo vicioso da pobreza e da degradação ambiental.  

 

Segundo Leff (2000), os princípios ambientais do desenvolvimento devem 

considerar a conservação e a ampliação da capacidade produtiva dos ecossistemas tendo 

em vista a sua produtividade, o uso de tecnologias inovadoras ecologicamente sustentáveis 

e os valores culturais das comunidades locais. Para que se alcance um desenvolvimento 

sustentável é preciso conhecer de que a forma as leis da Natureza se articulam com os 

processos produtivos, o que depende de cada ecossistema e também de cada formação 

social.  

 

Segundo Mendes (1993), mais do que buscar um desenvolvimento sustentável 

deve-se procurar uma sociedade sustentável, onde a racionalidade social substitua a 

racionalidade econômica. 
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4. DESENVOLVIMENTO URBANO E A CONTRIBUIÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CRISE AMBIENTAL URBANA 

 

 

Para que se possa ter uma compreensão da natureza e características dos danos 

ambientais causados pela construção civil, objeto central de estudo desta dissertação, há que 

se conhecer o processo de urbanização e sua ocorrência no Brasil, uma vez que é nas 

cidades onde mais intensamente o setor da construção civil exerce suas atividades, bem 

como de que modo e por que a construção civil contribuiu e ainda vem contribuindo para a 

degradação ambiental.  

 

 

4.1. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

 

Urbanização pode ser definida como um processo que transforma a ocupação do 

espaço pela população, de uma forma menos densa para outra concentrada nos centros 

urbanos. Há uma vinculação desta ocupação concentrada à divisão do trabalho e à produção 

de excedentes pelo campo, destacando-se como característica marcante das cidades 

modernas a sua função de mercado, em contraponto à função das cidades antigas, qual seja a 

de abrigo em tempo de guerras (Serra, 1987).  

 

Na opinião de Sachs (1986), a urbanização é a transformação social mais importante 

do nosso tempo, evoluindo de tal forma a fazer com que a população urbana ultrapasse a 

rural, com características explosivas no Terceiro Mundo e especialmente na América Latina, 

levando à formação de grandes metrópoles. 

 

As primeiras cidades teriam se formado em torno de locais cerimoniais, sendo que as 

ruínas urbanas mais antigas que se conhece datam de cerca de 3.000 a.C. Ao passar de 

coletor a produtor e, posteriormente, a produtor de excedente, o homem criou as condições 

para o surgimento das cidades, cujas construções foram inicialmente feitas de materiais que 

estavam à mão, tais como o barro, os galhos e a palha, e a pedra, evidenciando assim a 
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relação entre construção e meio ambiente que haveria de perdurar intensificando-se 

continuamente (Serra, 1987). 

 

Serra (Op. cit.) estabelece uma relação entre os períodos de paz e prosperidade 

econômica com um maior ou menor desenvolvimento das cidades, entretanto destaca que a 

partir do Renascimento no século X é que se verifica um crescimento das cidades não 

somente intra-muros, chamado “velho burgo” mas também no seu entorno, o “novo burgo”, 

cujo crescimento se dá desta forma até o século XIII, porém com construções feitas por 

meio de processos de baixa tecnologia. 

 

Ainda segundo este autor, fenômenos como o crescimento do comércio, a migração 

da população entre diferentes regiões da Europa, a centralização de poder dos reis e a 

incorporação da América ao mundo europeu contribuíram de formas diversas para a 

intensificação da urbanização, destacando de maneira especial a contribuição da 

industrialização, especialmente têxtil e metalúrgica, para este processo tendo em vista a 

concentração de um grande número de trabalhadores ao redor da fábrica. Também destaca a 

importância da invenção da máquina a vapor, do motor à explosão e do motor elétrico, uma 

vez que ao libertar-se da força hidráulica a indústria libertou-se da localização rural, 

facilitando sua atração para as cidades. 

 

Progressivamente passou-se de uma sociedade rural baseada no feudo e onde as 

poucas cidades não se articulavam para uma sociedade urbana, fruto da intensa imigração 

dos camponeses sem trabalho e da acumulação do capital. A indústria capitalista não só 

necessitou da base urbana para se desenvolver como também a influenciou alterando as 

características das cidades antigas, basicamente comerciais, religiosas ou de governo, para 

centros de produção interligados, acelerando o seu crescimento não só pela concentração das 

indústrias e da população como também atraindo para estas o poder econômico e político. O 

aumento da acumulação da riqueza nos centros urbanos é acompanhado do aumento da 

miséria, num processo que indica o caráter segregador do modo capitalista de produção 

(Carlos, 1992). 
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4.1.1. A urbanização no Brasil 

 

O crescimento populacional brasileiro das últimas décadas deu origem a uma grande 

concentração de pessoas nas áreas urbanas, o que pode ser verificado na tabela 4.1, que 

mostra que até a década de 1960 a população rural superava a urbana e, a partir da década 

seguinte, o crescimento das cidades a taxas expressivas inverteu esta situação a ponto de em 

2000 a população urbana representar cerca de 81,2% da população total brasileira, vivendo 

boa parte dela (cerca de 30,11% em 1996) nas regiões metropolitanas (Mota, 1999 e IBGE, 

2007). 

 
Tabela 4.1 

População brasileira rural e urbana 
 

N° hab % N° hab %
1940 12.880.182 31,2 28.356.133 68,8 41.236.315
1950 18.782.891 36,2 33.161.506 63,8 51.944.397
1960 31.303.034 44,7 38.767.423 55,3 70.070.457
1970 52.084.984 55,9 41.054.053 44,1 93.139.037
1980 80.936.409 67,7 38.566.297 32,3 119.502.706
1991 110.875.826 75,5 36.041.633 24,5 146.917.459
1996 123.082.167 78,4 33.997.406 21,6 157.079.573
2000 137.953.959 81,2 31.845.211 18,8 169.799.170

População urbana População rural
Ano População total

 
             Fonte: Mota (1999) para dados de 1940 a 1996; IBGE (2007) para dados de 2000 

 

Muito embora se perceba nos últimos anos uma desaceleração das taxas de 

crescimento populacional nas grandes cidades, o expressivo crescimento da população 

urbana brasileira (630% no período de 1950 a 2000) resultou em grandes contingentes 

populacionais urbanos e graves conseqüências ambientais e sociais. Este processo foi um 

dos produtos da expansão capitalista, cujo modelo excludente, em que pese haver 

conseguido criar um grande volume de empregos, provocou uma estrutura social urbana 

heterogênea, segmentada e profundamente desigual, além da formação de um mercado de 

padrão consumista (Ferreira, 2003). 

 

O fenômeno da urbanização infelizmente não veio acompanhado do crescimento da 

infra-estrutura urbana necessário a dotar as cidades sequer das condições mínimas 

adequadas à vida da sua população, causando impactos ambientais indesejáveis tais como a 

destruição de recursos ecológicos valiosos e a poluição ambiental. Um traço marcante do 
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processo de urbanização de Brasil foi o seu caráter espontâneo, sem o devido planejamento, 

e anárquico, sem a observação estreita dos preceitos legais (Mota, 1999).  

 

Nas cidades brasileiras coexistem problemas ambientais de cidades modernas com 

aqueles de cidades subdesenvolvidas, sendo que apenas a partir da década de 1980 a questão 

ambiental passou a ser considerada nos debates sobre política econômica, cuja busca de 

desenvolvimento econômico apresenta dificuldades de compatibilização com as políticas 

ambientais (Ferreira, 2003). 

 

Para Mota (1999), é inegável a relação entre essta urbanização exacerbada e o 

modelo de desenvolvimento econômico vigente, tendo em vista os aspectos de concentração 

geográfica de indústrias e seus empregos, má distribuição da renda, deficiente estrutura de 

posse da terra e técnicas agrícolas rudimentares, o que contribui para a migração 

populacional aos centros urbanos, com elevados custos sociais e ambientais. 

 

O processo de urbanização, inicialmente produto da industrialização e do 

crescimento econômico com raízes também na concentração de terras e na modernização da 

agricultura, é hoje moldado pela produção social do espaço urbanizado promovida pelo 

Estado, que tem produzido espaços urbanos fragmentados. Esta intervenção estatal não tem 

características de um mecanismo neutro de compensação do desequilíbrio social, mas sim de 

uma representação do poder político-econômico sobre os espaços da cidade, tendo como 

princípio a tentativa de combater as externalidades provocadas pela economia de mercado, 

de tal modo que “... a cidade é controlada pelos grupos econômicos que nela investem e não 

pelos grupos sociais que nela vivem”, cabendo ao Estado a mediação dos conflitos daí 

resultantes e o atendimento às necessidades de infra-estrutura demandadas pelas atividades 

urbanas. O poder público atua ora por meio da implantação da infra-estrutura, o que valoriza 

o solo na cidade e o torna inacessível às camadas mais pobres da população, ora pela 

implantação de conjuntos habitacionais em áreas periféricas, acarretando com isto o 

deslocamento da camada da população mais pobre para áreas cada vez mais distantes da 

malha urbana (França, 1999, p. 26). 

 

O incremento da capacidade gerencial dos poderes públicos municipais brasileiros 

via de regra não acompanhou o ritmo de crescimento das cidades, o que fez com que a 
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gestão municipal passasse de gestora e indutora de soluções a parte do problema, com 

graves conseqüências ambientais e sociais. É assim que será abordada adiante a gestão 

municipal de resíduos de construção e demolição, invariavelmente estruturada de maneira 

corretiva e não preventiva. 

 

 

4.2. DESENVOLVIMENTO URBANO: POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO 

 

Nada mais insustentável que o fato urbano (Leff, 2001, p. 287) 

 

O ideário de progresso, ou de desenvolvimento, traz embutido valorização do 

urbano, do industrializado, enfim do produzido pelo homem em detrimento do natural. O 

conceito de igualdade procura apontar como solução uma única alternativa de ser/viver, 

ignorando as diferenças naturais, sejam elas físicas, culturais ou mesmo sociais, ou como 

exprimiu Porto-Gonçalves (2004, p. 25) “... diferentes modos de sermos iguais...” 

 

O processo de urbanização, modelo de civilidade e símbolo de modernidade e 

progresso, deu-se com a contraposição à vida rural, à qual foi atribuído o significado de 

forma pré-moderna e inferior de existência. Entretanto, este processo deixou uma forte 

pegada ecológica, manifestada não apenas pelos altos e crescentes níveis de poluição e 

degradação ambiental nos centros urbanos como também no seu entorno. De centro 

organizador da vida social desde a Grécia antiga, local onde se desenvolveu a filosofia e o 

conhecimento, a cidade tornou-se o local “... onde se aglomera a produção, se congestiona o 

consumo, se amontoa a produção e se degrada a energia”, tornando-se insustentável. (Leff, 

2001, p. 287). 

 

De acordo com Sachs (1986), se por um lado as cidades possuem um caráter 

civilizador, propiciam oportunidades de trabalho e de auto-realização, oferecem amenidades 

aos seus habitantes, e contribuem para o alcance da alta produtividade pelas indústrias, por 

outro apresentam um caráter parasitário drenando o excedente produzido no campo, 

contribuindo para a profunda degradação do meio ambiente e para o desnível social 
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Para Camargo (2003), tanto a pobreza quanto o acúmulo de riqueza são fontes da 

degradação ambiental; a primeira pela associação com altos índices de crescimento 

populacional e à falta de saneamento, enquanto que a segunda pelos elevados índices de 

industrialização e aos altos níveis de consumo. 

 

Inicialmente vista como um indicativo deste progresso, a poluição passou a ser 

considerada problema a partir da percepção das suas conseqüências, num primeiro momento 

sobre os trabalhadores das indústrias poluentes, tendo sido depois alargada essa percepção 

para os danos causados ao meio ambiente de maneira ampla (Braga et al., 2005). 

 

O fenômeno da urbanização criou uma pressão sobre as cidades pela necessidade de 

acomodar em moradias o contingente trabalhador das indústrias, o que trouxe consigo um 

incremento na geração de resíduos sólidos urbanos. 

 

Carlos (1992) destaca que, para que se potencialize o ciclo de riqueza capitalista é 

necessário que a produção seja feita em grande escala, o que pressupõe que seu consumo 

não se dará somente onde é produzida e sim em outros locais, o que demanda o 

desenvolvimento também da rede de comunicações e transporte. Internamente às cidades, 

também se faz necessária à construção não só de unidades de produção de bens e serviços, 

mas também habitações, escolas, centros de pesquisa, instituições financeiras, dentre outros. 

 

Segundo Braga et al. (2005), diferentemente da poluição rural, a poluição urbana é 

agravada tanto pela natureza das atividades geradoras (moradias, indústria, comércio e 

serviços), como pela concentração desta geração em espaços densamente ocupados. Ainda 

segundo estes autores, embora a poluição se manifeste tanto nas formas gasosa, líquida e 

sólida, é sob a forma desta última que se verificam os principais problemas devido às 

grandes quantidades geradas e à sua difícil movimentação, já que diferentemente das outras 

formas esta não possui mobilidade própria.   

 

De acordo com Mota (1999), os primeiros impactos da urbanização decorrem do 

desmatamento (ocasionando aridez da cidade e mudança do micro clima) e da 

terraplenagem, causando alteração da topografia, assoreamento de córregos, danos aos 

sistemas naturais de drenagem e, em fase posterior, a erosão. Na fase de construção, 
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ocorrem os problemas gerados pela extração de matérias-primas minerais, da deposição de 

resíduos de construção e demolição - RCD, impermeabilização do solo e de poluição sonora 

e atmosférica, e por fim, com a ocupação dos espaços pela população surgem os problemas 

relativos às poluições atmosférica, sonora e visual, às fontes de abastecimento de água e de 

energia e à disposição de resíduos sólidos. 

   

Goudie (1994, apud Mota, 1999) enumera uma série de impactos hidrológicos 

relacionados aos diferentes estágios do crescimento urbano, numa escala que vai do estágio 

pré-urbano até o último estágio de urbanização passando pelos estágios primitivo e 

intermediário, onde se pode perceber o caráter crescente e deletério destes impactos, 

iniciando-se com o aumento do escoamento superficial causado pela remoção de árvores ou 

vegetação até a sobrecarga dos sistemas de drenagem e altos picos de inundação advindos da 

concentração populacional e excesso de construções. 

 

 

4.3. CONTRIBUIÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CRISE 

AMBIENTAL URBANA 

 

Para que se possa mensurar a contribuição da construção civil para a crise ambiental 

urbana, é importante que se conheça não só o padrão tecnológico do setor e seu consumo de 

matérias-primas naturais como também a realidade objetiva da sua geração de resíduos, o 

que se pretende fazer a seguir.  

 

 

4.3.1. Macrosetor da construção civil no Brasil e cadeia produtiva da 

construção civil em Sergipe 

 

Como conseqüência da reforma fiscal ocorrida após 1964, o governo federal passou 

a deter uma considerável massa de recursos que permitiu a produção de políticas públicas 

centralizadoras e autoritárias até mesmo sobre estados e municípios, merecendo destaque a 

criação, em 1964, do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e do Banco Nacional da 

Habitação – BNH, tendo este último como um dos objetivos incentivar a indústria da 

construção civil (França, 1999). 
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Foi a partir da criação do BNH que a construção civil tomou impulso como atividade 

industrial e empresarialmente organizada em todo o Brasil, verificando-se que mesmo após 

a sua extinção em 1986, quando suas atividades foram absorvidas pela Caixa Econômica 

Federal, o setor se constitui como uma das principais atividades econômicas do país, 

conforme se demonstrará a seguir. 

 

A cadeia produtiva da construção civil representou em 2003 13,8% do PIB brasileiro, 

sendo que somente o setor de construção representou 7,8% deste PIB. A geração de 

empregos é da ordem de 15 milhões, dos quais 3,8 milhões de empregos diretos (FIESP, 

2006). 

 

Em Sergipe o setor industrial respondeu em 2005 por 53,2% do PIB do estado, com 

taxa de crescimento média para o período de 1995-2005 de 4,2%, acima das médias nacional 

(2,0%) e regional (3,1%) para o mesmo período, sendo a construção civil uma das principais 

responsáveis por este crescimento ao lado das indústrias de transformação, de serviços 

industriais de utilidade pública e extrativa mineral (FIES, 2007). 

 

O setor da construção civil, representado predominantemente pela atividade das 

empresas de construção e dele excluídas as atividades das empresas imobiliárias, demais 

prestadoras de serviço e indústrias de transformação ligadas ao setor, representou em 2006 

3,9% do PIB do estado e, se for feita uma ampliação do setor englobando as atividades 

imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas, atinge-se 7,9% do PIB sergipano 

(FIES, Op. cit.). 

 

A média anual de postos de trabalho do setor em Sergipe é de 13 mil/ano, com 

pequenas variações sazonais, número que corresponde apenas aos empregos diretos gerados, 

e que não incorpora os empregos informais, que se sabe são relevantes embora não 

quantificados (FIES, Op. cit.). 

 

Segundo FIES (2007) a distribuição geográfica das atividades da construção civil no 

estado encontra-se concentrada na região metropolitana de Aracaju e nos municípios de 

Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e Estância. A região metropolitana de Aracaju concentra 
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cerca de 2/3 das 1.364 empresas do setor e responde por cerca de 83% dos empregos (FIES, 

Op. cit.). 

 

 Tavares (2007) indica a existência de estreita dependência entre o setor da 

construção civil e o poder público, quer seja na definição de marcos regulatórios para o 

setor, quer seja na alocação de recursos públicos para investimento em infra-estrutura ou 

ainda na definição de políticas públicas de habitação, especialmente aquelas voltadas ao 

setor de habitações populares. Tal relação foi claramente demonstrada no decorrer do ano de 

2007, onde o aumento de volume de recursos públicos alocados no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC tem gerado significativo aumento do volume de 

construções a ponto de já se temer uma crise de desabastecimento de produtos e até de mão-

de-obra especializada para o setor.  

 

 

4.3.2. Impactos ambientais decorrentes das atividades de construção civil 

 

A construção civil, a exemplo das outras atividades industriais, tem-se constituído 

uma importante fonte de geração de impactos ambientais que vão desde a ocupação dos 

espaços urbanos sem preocupação com a sua preservação necessária ao equilíbrio ecológico 

(destacando-se em cidades estuarinas como Aracaju, o aterro de áreas de mangues), o 

grande consumo de matérias-primas vegetais, minerais e de energia, como também a 

geração de resíduos especialmente sólidos e a conseqüente necessidade cada vez maior de 

locais para disposição desses resíduos, o que tem contribuído sobremaneira para a poluição 

urbana. 

 

Cardoso et al. (2006) apontam a grande diversidade de impactos que a construção 

civil causa ao meio ambiente estabelecendo matrizes que relacionam três fases distintas, 

implantação e operação do canteiro de obras, consumo de recursos e por fim incômodos e 

poluições com os meios físico (solo, ar e água), biótico e antrópico (trabalhador, vizinhança 

e sociedade), isto sem considerar os impactos causados pela geração de resíduos de 

construção, que não foram tratados por estes autores neste estudo.   
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Estes autores relacionaram 29 tipos de impactos ambientais (esgotamento de reservas 

minerais, interferências na fauna e flora locais, danos a bens edificados, etc.) com 28 

atividades executadas nos canteiros (remoção de edificações, armazenamento de materiais, 

lançamento de fragmentos, etc.) identificando assim 293 diferentes ocorrências desses 

impactos, sem entretanto mensurar a sua magnitude. 

 

Canter (1996, apud Mota, 1999) estabelece uma relação entre as diversas fases das 

obras civis (pré-construção, preparação do terreno, instalações permanente e desativação do 

projeto), suas atividades e os prováveis impactos ambientais decorrentes destas, onde se 

percebe a diversidade destes impactos, que vão desde os de pouco importância e duração, 

como o de produção de poeiras e pequenos danos à vegetação, até os mais importantes e 

perenes como alteração da paisagem e da qualidade da água, erosão e deposição de resíduos 

sólidos. 

 

Complementarmente, Blumenschein (2004) inclui como relevantes não apenas os 

impactos ambientais da cadeia da construção civil, quer sejam no solo ou lençol freático, no 

ar, sobre a fauna, flora e paisagem, e também sobre o clima, como também os impactos não-

ambientais, quais sejam aqueles que afetam o emprego, renda e inclusão, acessibilidade e 

mesmo segurança e saúde, entre outros. 

 

Mota (1999) aponta a importância da avaliação prévia dos impactos ambientais como 

um meio eficaz de identificar as conseqüências de um empreendimento sobre o meio 

ambiente, destacando como um dos seus principais objetivos a proposição de medidas 

mitigadoras aos possíveis impactos negativos. 

 

 

4.3.3. O padrão tecnológico da construção civil e a geração de resíduos 

 

O padrão tecnológico do modelo de produção de bens e serviços vigente no setor da 

construção civil brasileira, pode ser caracterizado como grande consumidor de matérias-

primas naturais, intensivo em mão-de-obra e de nível tecnológico baixo com emprego de 

técnicas rudimentares de produção, muito embora também se verifique em menor escala a 

ocorrência de níveis tecnológicos de padrão superior comparável aos do Primeiro Mundo, o 
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que pode ser confirmado pela atuação de empresas brasileiras de engenharia e construção no 

mercado internacional, mais especificamente no americano (do norte, central e do sul) e no 

africano.  

 

Quanto à geração de resíduos, verifica-se uma grande perda seja aquela incorporada 

ao produto final seja a transformação de matéria-prima em resíduo, podendo esta perda se 

dar tanto durante o processo construtivo (desperdício) como durante a vida útil da edificação 

(reformas) ou ao seu final (demolição). 

 

O construbusiness, conjunto de atividades que envolvem toda a cadeia da construção 

civil, é responsável por cerca de 40% de todo o resíduo gerado na economia. Segundo John 

(2000) somente a indústria cimenteira é responsável por um valor entre 6% e 8% de todo o 

CO2 gerado no Brasil, contribuindo significativamente para a degradação ambiental (Cassa 

et al., 2001). 

 

A estimativa de Sjostrom (1996, apud Jonh, 2000) é de que entre 14 e 50% dos 

recursos naturais extraídos no planeta sejam consumidos nas atividades da construção civil, 

apresentando ainda dados que indicam ser o consumo de agregados no Brasil da ordem de 

210 milhões de toneladas/ano, somente para produção de argamassas e concretos (Jonh, 

2000). 

 

No caso da madeira, estima-se que entre 26% e 50% da sua extração seja consumida 

como material de construção e que, mesmo sendo renovável, sua extração usualmente se dá 

de maneira insustentável (WRI, 2000; Construction & Enviroment, 1996, apud John, 2000). 

 

Dados de Souza (2005) indicam no Brasil um consumo de 1 tonelada de matéria-

prima para cada metro quadrado construído e, comparativamente, informa que o consumo 

anual de materiais da indústria automobilística, em massa, equivale a 1% do consumo de 

matérias da construção civil no país. 

 

De acordo com Pinto (1999), uma das principais fontes geradoras de resíduos da 

construção civil é o desperdício decorrente dos processos produtivos. Souza et al. (1998 

apud Pinto, 1999 apresentam o valor de 27% como o de perdas em massa nas obras 
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estudadas, embora destaque que neste valor estão incluídas as perdas que ficam 

incorporadas, como por exemplo, aquelas decorrentes de espessura de revestimento maior 

que o especificado, não gerando resíduo. Ainda assim, a geração de resíduos em canteiros de 

obra é estimada em 150 quilos por metro quadrado construído (Pinto, 1999). 

 

Pesquisa realizada em Belo Horizonte por Silva & Simões (2007) em canteiros de 

obra de pequeno porte (222,50 m² e 161,50 m²) obteve valores de consumo de materiais de 

1,17 t/m² e 1,20 t/m² respectivamente. Para as mesmas obras foram encontrados valores de 

geração de RCD na ordem de 95,20 kg/m² e 100,50 kg/m² respectivamente. 

 

A produção de RCD é inerente às atividades de reforma e demolição, estas ligadas à 

vida útil das edificações. No caso de construções novas, o grande volume de RCD 

produzidos está ligado tanto às falhas do processo produtivo, onde se verifica não raro falta 

de treinamento para o pessoal envolvido diretamente com a produção, má qualidade dos 

materiais de construção (muitos dos quais em desacordo com as normas técnicas), má 

utilização de equipamentos (especialmente de transporte) e imprecisão geométrica, quanto 

às falhas decorrentes da utilização apenas de projetos de produto (o que fazer) sem 

detalhamento e mesmo à cultura ainda incipiente na utilização de projetos de produção 

(como fazer).  

 

Do ponto de vista econômico, a geração de resíduos representa um fator limitador à 

capacidade competitiva da empresa construtora pelos prejuízos advindos do desperdício, 

levando consequentemente ao aumento dos custos de produção. Para o meio ambiente, 

representa a extração desnecessária de uma quantidade maior de recursos naturais para a 

produção de insumos e o fornecimento de matérias-primas, aumentando ainda mais a 

degradação das áreas exploradas. Outro resultado danoso ao meio ambiente é a necessidade 

de maiores áreas também para deposição destes resíduos e a proliferação de depósitos 

irregulares, o que vem a representar para a municipalidade custos com coleta, transporte e 

disposição de RCD num processo corretivo, posto que não se veja implantada uma gestão 

diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana (Pinto, 1999) que discipline os papéis 

a serem desempenhados pelos agentes envolvidos (geradores, transportadores, recicladores e 

poder público), o que será tratado amiúde no capítulo 5.  
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Outro fator relevante na compreensão do setor da construção civil e sua geração de 

resíduos é a informalidade, estimada em 61% para os trabalhadores, cuja produtividade é 

cerca de 27% inferior que a do setor formal (SINDUSCON-SP apud Tavares, 2007), o que 

se presume implique numa taxa de consumo de matérias-primas e de geração de resíduos 

maior no setor informal. 

 

Esta informalidade está presente também nas inúmeras obras realizadas em regime 

de autoconstrução, representada por pequenas reformas domiciliares ou comerciais as quais 

se verá adiante, e que respondem pela maior parte da geração de resíduos de construção nos 

centros urbanos.  

 

Melo et al. (2004, apud Tavares, 2007) traçaram um perfil tecnológico da empresas 

do macro complexo da construção civil na Grande Aracaju cujos resultados apontam para 

um baixo nível de inovação e de uso de métodos de gerenciamento e controle, muito embora 

o discurso dos entrevistados indique uma valorização do uso destes mecanismos. Este 

mesmo estudo constatou ser de cerca de 93,0% a parcela das empresas que não dispunham 

de programas de utilização ou reciclagem de resíduos e de 46,5% o montante das que não 

buscam formas de reduzir a produção de resíduos. 

 

No que diz respeito ao porte das empresas em 2005 cerca de 97,9% delas eram de 

micro e pequeno portes e cerca de 75% delas com atuação no ramo de edificações (Tavares, 

2007). 
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5. GESTÃO DE RCD: PRÁTICAS ATUAIS E ESTUDO DE UM 

MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO PROPOSTO PARA OS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 
 

5.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL URBANA DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 
Como já visto em Rousseau (2005), o agrupamento humano em sociedades levou à 

necessidade de serem criados mecanismos de regulação de relações até então inexistentes, 

um verdadeiro “Contrato Social”. 

 

Neste sentido, os efeitos adversos da poluição e da degradação ambiental têm 

suscitado o estabelecimento de um sistema legal regulador das atividades poluidoras. 

 

A tentativa de controlar os efeitos negativos da racionalidade econômica frente ao 

meio ambiente tem sido exercitada por meio da aplicação de normas jurídicas e técnicas, 

entretanto, dada a incipiência dos critérios de avaliação ambiental e de indicadores de 

sustentabilidade ainda não foram desenvolvidos instrumentos de planejamento e gestão 

adequados. O foco das políticas ambientais tem sido a preservação de alguns espaços, o 

controle dos índices de geração e a determinação de formas de deposição dos resíduos 

provenientes do desperdício e do consumo.  

 

Com o avanço do neoliberalismo, ocorrido a partir da década de 1980, e a 

conseqüente limitação da influência do Estado na economia, permitiu-se que os problemas 

ambientais tivessem seu controle exercido pela economia e regidos por novos marcos 

jurídicos, sem levar em conta a incapacidade dos agentes de mercado de promoverem o 

desenvolvimento sustentável (Leff, 2001). 

 
Como aspectos da regulação do uso dos recursos naturais observa-se o conflito 

entre os interesses individuais e coletivos e o papel das instituições locais na mediação 

deste conflito, o papel regulador e centralizador do Estado, as iniciativas de co-manejo, e 
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os mecanismos de mercado tais como selos verdes e certificações ISO (Cunha & Coelho, 

2003). 

Pereira (2000) aponta a existência de instrumentos de comando e controle 

utilizados no exercício das políticas ambientais, os quais englobam as leis, normas técnicas 

e regulamentações diversas e cita os mecanismos de auto-regulação, tão afeitos às forças 

de mercado. Apresenta também e sob duas abordagens distintas os instrumentos 

econômicos de execução de políticas ambientais, onde se destacam impostos, taxas, 

subsídios e outras ajudas financeiras, e a criação de mercados (de reciclados, de seguros e 

de licenças negociáveis de poluição).  

 

Estabelecendo uma classificação das políticas ambientais em três categorias 

(regulatórias, estruturadoras e indutoras), Cunha & Coelho (2003) afirmam ter sido o 

século XX como o de início efetivo do estabelecimento de políticas ambientais no Brasil, 

embora registrem a ocorrência de ações pontuais anteriores. Classificam as ações como 

ocorridas em três períodos, a saber: 

 

a) 1930 a 1971 – período caracterizado como de construção de uma base de regulação, 

contextualizado historicamente na transição do Brasil de um país rural para urbano, 

com concentração de poderes no Estado e no contexto internacional pelos testes 

nucleares e início da preocupação mundial com o futuro da humanidade. Este 

período teve como marca a utilização de mecanismos legais para regulação do uso 

dos recursos naturais, e a criação dos primeiros parques nacionais. 

 

b) 1972 a 1987 – neste período foram notados os primeiros sintomas da crise 

ecológica global (relatórios de estudos publicados e notícias de desastres 

ecológicos), aliado à crise do petróleo. Sob este contexto internacional e sob o 

contexto nacional de ditadura militar, este período foi marcado pela “... criação do 

arcabouço institucional destinado a cuidar dos problemas ambientais”, onde se 

observaram a criação de diversos parques nacionais, áreas de proteção ambiental, 

instituição da obrigatoriedade de Estudos de Impactos Ambientais – EIA's e 

Relatórios de Impactos Ambientais – RIMA's, dentre outras ações. 
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c) 1988 aos dias atuais – este período tem sido fortemente marcado pela introdução do 

conceito de desenvolvimento sustentável, e as ações internas foram 

significativamente influenciadas pela visão descentralizadora advinda com a 

Constituição Federal de 1988. As políticas ambientais de cunho normativo foram as 

que mais evoluíram, consolidando os aspectos indutores do desenvolvimento 

sustentável e da gestão participativa.  

 

Philippi et al (2004) apresentam quatro princípios jurídicos que dão suporte aos 

instrumentos econômicos, legais e de controle social relativos ao meio ambiente conforme 

quadro 5.1 a seguir: 

 

Quadro 5.1 
Princípios jurídicos para controle ambiental 

 
Princípio Característica Ambiência Instrumento 

de controle 
 

Comando e 
controle 

Punitivo - O poder público, exercendo 
seu papel regulador, estabelece padrões 
e metas de despoluição a serem 
atingidos, promovendo o 
monitoramento, a fiscalização e 
aplicação de multas e sanções 

Centralizado 
(Estado) 

Legal 

Poluidor-
pagador 

Regulador - O poluidor, freqüentemente 
o produtor, deve arcar com os custos 
necessários à prevenção e controle da 
poluição, de modo a se obter níveis 
aceitáveis de sustentabilidade  

Transição 
entre o 
Centralizado 
(Estado) e o 
Local 
(comunidade) 

Econômico 
 

Usuário-pagador Regulador - O usuário ou beneficiário 
do produto ou serviço é quem deve arcar 
com as responsabilidades e custos 
ambientais decorrentes do consumo 
(consumo dos recursos naturais e 
destino adequado dos resíduos) 

Transição 
entre o 
Centralizado 
(Estado) e o 
Local 
(comunidade) 

Econômico 
 

Prevenção Indutor – Prevenir é melhor que 
remediar 

Local 
(comunidade) 

Social 

Fonte: adaptado de Philippi et al. (2004) 
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Segundo Philippi et al (2004), o princípio de comando e controle tem sido o mais 

utilizado e apresenta boa eficácia no caso de poluição pontual (efluentes industriais e 

outros), entretanto mostra deficiência na gestão da poluição difusa (resíduos sólidos 

urbanos, agrotóxicos, dentre outros). Já os princípios do usuário-pagador e do poluidor-

pagador são mais eficientes na indução da tomada de responsabilidade, por parte dos atores 

sociais, na racionalização do uso dos recursos naturais. Observa-se nestes últimos uma 

menor importância do Estado e uma maior participação da comunidade. 

 

No caso brasileiro, a legislação ambiental obedece aos três níveis hierárquicos de 

organização política (Federal, Estadual e Municipal), e foi inicialmente desenvolvida sob a 

ótica da coerção, tendo posteriormente incorporado os conceitos de planejamento e 

gerenciamento dos recursos naturais. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 

(Constituição Federal), na qual o art. 30 atribui aos Municípios atuar supletivamente aos 

Estados e à União, especialmente no que diz respeito ao planejamento e controle do uso e 

ocupação do solo urbano (Mota, 1999; Braga et al., 2005). 

 

Respeitando esta ordem hierárquica, a legislação ambiental brasileira tem no Art. 

255 da Constituição Federal a sua principal referência, uma vez que a partir da sua 

promulgação em 1988 conferiu-se status constitucional à Lei no 6.938, de 31 de agosto de 

1981, alterada posteriormente pela Lei 7.804, de 18 de julho de 1989 e que estabeleceu a 

Política Nacional do Meio Ambiente, baseada em princípios entre os quais se destacam a 

ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico e o planejamento e fiscalização 

do uso dos recursos ambientais (Braga et al., 2005). 

 

Também é relevante o papel da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, a chamada lei de crimes ambientais, por estabelecer responsabilidades para 

quem comete crimes contra o meio ambiente, estendida esta responsabilidade tanto às 

pessoas jurídicas como físicas. As penas previstas, em alguns casos culminada com multa, 

vão desde as restritivas de direito, dentre as quais figuram a prestação de serviços à 

comunidade; a interdição temporária de direitos; a suspensão parcial ou total de atividades, 
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a prestação pecuniária ou o recolhimento domiciliar, e chegando até à aplicação de pena 

privativa de liberdade. 

 

 Não se pode olvidar que o esforço brasileiro na montagem de um conjunto de 

normas jurídicas que permitam a promoção do desenvolvimento sustentável, sofre forte 

influência da Agenda 21, hoje denominada Programa 21, e que tem como raiz a idéia de 

que se pode conciliar meio ambiente e desenvolvimento, muito embora ainda não esteja 

completamente consolidada no país a prática de elaboração e implementação de agendas 

21 locais.  

 

 Aprovada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1992, e 

considerada um de seus mais importantes resultados, a Agenda 21 configura-se mais como 

um plano de ação do que um conjunto de diretrizes para se alcançar o desenvolvimento 

sustentável, contando inclusive com uma seção (IV), que se refere aos meios para 

implantar os programas necessários (Barbieri, 2005). 

 

 Faz parte da Agenda 21 a chamada Política dos 3R’s, que representa 

hierarquicamente as ações de reduzir a quantidade de resíduo gerada, a reutilização destes 

resíduos e por fim a reciclagem (Barbieri, Op. cit.). Tal princípio está explicitado na 

resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA Nº 307/2002 da qual se 

tratará adiante. 

 

No caso específico de resíduos sólidos, o Brasil ainda não dispõe de uma política 

específica para este setor, embora desde 1991 este tema permaneça em discussão no 

Congresso Nacional, resultando que a regulamentação se dá de maneira fragmentada, 

fundada sobretudo em Portarias Ministeriais, especialmente a Portaria MINTER nº 53, de 

1º de março de 1979, que confere aos órgãos estaduais a competência de análise, 

aprovação e fiscalização da implantação de projetos de tratamento e destinação de resíduos 

sólidos, e as resoluções do CONAMA (Barbieri, Op. cit.). 
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 Dentre as principais resoluções do CONAMA ligadas aos resíduos sólidos urbanos 

destacam-se as de no 237/1997 cujo tema é o “tratamento e destinação de resíduos sólidos 

urbanos” e a de no 307/2002 que define responsabilidades pela geração de resíduos das 

atividades oriundas da construção civil de forma ampla, incluindo as construções feitas por 

particulares, estabelecendo “[...] diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de 

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

impactos ambientais” (Brasil, 2002, p. 95).  

 

Ao tratar dos instrumentos legais da gestão ambiental, Philippi et al. (2004) 

ressaltam a importância da Resolução nº 237/97 do CONAMA, que trata dos processos de 

licenciamento ambiental, na qual se faculta ao município licenciar, desde que exista e atue 

um conselho municipal de meio ambiente com representação social e haja disponibilidade 

de profissionais capacitados. 

 

 
5.1.1. A Resolução CONAMA Nº 307/2002 

 
 

A publicação pelo CONAMA da Resolução nº 307 de 5 de julho de 2002 veio 

procurar disciplinar o processo de gestão de RCD pelas municipalidades brasileiras, tendo 

em vista a função social da cidade e da propriedade urbana (de acordo com a Lei nº 

10.257/2001 - Estatuto da Cidade), o grande volume de RCD gerados e sua disposição 

inadequada, o princípio do poluidor-pagador e a viabilidade técnica e econômica de 

produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de resíduos da construção civil. 

 

Coerente com a política dos 3R’s, esta resolução propõe a não geração de resíduos 

pelas obras e, quando esta não puder ser evitada, a sua redução, a reutilização dos resíduos 

produzidos e, finalmente, a reciclagem destes. 

 

Baseado no princípio de que problemas de naturezas distintas necessitam de 

soluções distintas, e que no caso da gestão de RCD há uma grande diferença entre a 

geração, acondicionamento e transporte destes resíduos pelas grandes e pelas pequenas 

obras, esta resolução prescreve a construção de um sistema de gestão composto por um 
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Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que deverá conter as 

diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores. 

 

Os Programas Municipais, a serem desenvolvidos pelos municípios e Distrito 

Federal deverão conter as diretrizes para gestão dos pequenos geradores e os Projetos de 

Gerenciamento serão os instrumentos que possibilitarão aos grandes geradores exercerem 

suas responsabilidades cabendo ressaltar que muito embora a resolução estabeleça regras 

gerais para os agentes envolvidos ela não define parâmetros a serem aplicados aos 

geradores e municípios, ficando estes parâmetros a serem desenvolvidos de acordo com as 

diferentes realidades. 

 

A Figura 5.1 sintetiza o modelo de gestão de RCD proposto pela Resolução 

CONAMA Nº 307/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Pinto & Gonzáles (2005a) 

 
Figura 5.1 

Modelo sintético do sistema de gestão de RCD 
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Devem ainda fazer parte dos Planos Integrados os seguintes elementos: 

 

I. Cadastramento de áreas, sejam públicas ou privadas, aptas para 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes;  

 

II. Estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 

beneficiamento e de disposição final de resíduos e proibição da disposição 

dos resíduos de construção em áreas não licenciadas; 

 

III. Incentivo à utilização de resíduos reciclados no próprio setor da 

construção civil; 

 

IV. Definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

 

V. Ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos 

bem como ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e 

possibilitar a sua segregação. 

 

A Resolução CONAMA Nº 307/2002 cuida de definir o que são resíduos da 

construção civil - aqueles provenientes das obras de construção civil e também os de 

serviços de preparação e da escavação de terrenos, quem são os geradores - “pessoas, 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos 

que gerem os resíduos”, e os transportadores – que são aquelas pessoas físicas ou jurídicas 

que efetuam a coleta e transporte de CDR dos locais de geração até as áreas de destinação 

(Brasil, 2002, p. 95). 

 

Para melhor disciplinar a destinação dos RCD, a Resolução CONAMA Nº 

307/2002 estabelece uma classificação destes resíduos, de maneira distinta daquela 

prescrita pela NBR 10.004:2004, conforme se vê nos Quadros 5.2 e 5.3. 
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Quadro 5.2 
Classificação de resíduos sólidos segundo a Norma NBR 10004 

 
Classificação Características 

Classe I – perigosos Aqueles que em função de suas propriedades físicas, 
químicas ou infecto-contagiosas podem apresentar riscos 
à saúde pública ou ao meio ambiente, ou ainda 
apresentem características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade 
(a NBR 10007 apresenta em seus anexos uma lista de 
resíduos reconhecidamente perigosos)  

Classe II A – não-inertes Aqueles que não se enquadram na classificação de 
perigosos e nem na de inertes 

Classe II B – inertes Aqueles que em contato com água destilada ou 
deionizada não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, à exceção dos padrões de aspecto, 
cor, turbidez e sabor - contato estático ou dinâmico, à 
temperatura ambiente e conforme teste de solubilização 
segundo a NBR 10006 

Fonte: ABNT (2004a) 
 

Quadro 5.3 
Classificação de RCD segundo a Resolução CONAMA Nº 307/2002 

 
Classificação Características 

 
 

Exemplos 

Classe A Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados a 
serem usados em obras 

Solos, tijolos, blocos, telhas, 
placas de revestimento, argamassa 
e concreto 

Classe B Resíduos recicláveis para outras 
destinações 
 

Plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras 

Classe C Resíduos para os quais ainda não 
existem tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que 
permitam a sua 
reciclagem/recuperação 

Produtos oriundos do gesso 

Classe D Resíduos perigosos oriundos do 
processo de construção quer pela 
sua composição ou origem 

Tintas, solventes, óleos e outros, 
ou aqueles contaminados oriundos 
de demolições, reformas e reparos 
de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros 

   Fonte: Brasil (2005) 
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No que diz respeito à disposição dos RCD, a Resolução CONAMA Nº 307/2002 

proíbe a disposição de RCD em aterros de resíduos domiciliares, em encostas, corpos 

d`água e áreas protegidas por lei, em lotes vagos e em áreas de "bota fora", devendo a sua 

destinação obedecer ao indicado no Art. 10 conforme Quadro 5.4 a seguir: 

 
Quadro 5.4 

 Destinação de RCD segundo a Resolução CONAMA Nº 307/2002 
 

Classificação Destinação 
Classe A reutilizados ou reciclados para serem utilizados como 

agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de RCD, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura 

Classe B reutilizados, reciclados em unidades específicas, ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura 

Classe C armazenados, transportados e destinados conforme as 
normas técnicas especificas 

Classe D armazenados, transportados, reutilizados e destinados 
conforme as normas técnicas especificas 

Fonte: Brasil (2005) 
 

A Resolução CONAMA Nº 307/2002 define aterro de RCD como “... a área onde 

serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no 

solo, visando à preservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro 

e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao 

menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente” (Brasil, 

Op. cit., p. 95). 

 

 

5.1.2. Normas da ABNT referentes à gestão de RCD 

 

A publicação da Resolução CONAMA Nº 307/2002 tornou-se elemento indutor 

para a elaboração de normas técnicas para uso de reciclados de resíduos Classe A. 
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Assim, foram elaboradas normas que disciplinam a preparação de áreas, quer seja 

para transbordo e triagem de RCD, onde os mesmos deverão ser manejados de modo 

adequado a permitir a sua futura utilização, quer seja para manejo de aterros ou mesmo 

para reciclagem destes resíduos,  

 

Quanto à utilização de RCD no setor da construção civil, também foram produzidas 

normas para utilização de agregados tanto na execução de pavimentação, quanto para o 

preparo de concreto sem função estrutural.  

 

 A relação das normas sobre o tema até então publicadas é a seguinte:1 

 

NBR 15112:2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação 

 

NBR 15113:2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação 

 

NBR 15114:2004 – Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação 

 

NBR 15115:2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos 

 

NBR 15116:2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos 

 

 A publicação destas normas tem permitido a aplicação dos resultados de inúmeros 

estudos técnicos elaborados desde as décadas de 1980 e 1990 com vistas principalmente à 

produção de concretos e argamassas com utilização de agregados reciclados a partir de 

RCD, dentre os quais merecem destaque os de Carneiro et al. (2001) por sua abrangência e 

                                                
1 Consulta feita ao site http://www.abntnet.com.br/ecommerce/default.aspx em 09/11/2007 
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relevância, e os desenvolvidos no período 2006-2007 pela Profª Dra. Ângela Tereza Costa 

Sales, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, a partir 

da utilização agregados produzidos por uma recicladora móvel instalada em alguns 

canteiros de obra em Aracaju.  

 

 
5.2. GESTÃO DE RCD: PRÁTICAS ATUAIS 

 

Já se pode observar no setor da construção civil o início do estabelecimento de 

novas práticas de gerenciamento e destinação de RCD, especialmente nos canteiros de 

obras de grandes geradores, motivado pela cobrança pelo poder público estadual ou 

municipal do cumprimento da resolução CONAMA Nº 307/2002, muito embora ainda 

sejam parcas as iniciativas dos poderes públicos municipais em atender a esta resolução, no 

que diz respeito às suas obrigações, especialmente na elaboração de PIGRCC e nos 

Programas Municipais de Gerenciamento de Resíduos de Construção-PMGRCC. 

 

Além do cumprimento da legislação, também se pode notar a influência de outros 

fatores na promoção de ações que visam a sustentabilidade, como a exigência de alguns 

mercados da certificação ISO 14000, a qual prescreve a implantação nas empresas de um 

sistema de gerenciamento ambiental, a Análise do Ciclo de Vida do Produto, que considera 

tanto os fatores ambientais envolvidos na produção quanto no consumo do produto durante 

seu ciclo de vida, e a metodologia ZERI (Zero Emission Research Initiative), que propõe 

uma rede interativa de produção de tal modo que a geração de resíduos sem 

aproveitamento por outro setor seja zero, ou seja, todo resíduo de um setor deve ser 

utilizado por outro setor (Selig et al., 2004). 

 

Cabe ressaltar que a ação das construtoras em diversos municípios brasileiros na 

busca de melhoria dos padrões de sustentabilidade, o que inclui a gestão de RCD, tem 

contado com o suporte da ação institucional dos diversos SINDUSCON's (Sindicatos da 

Indústria da Construção Civil), entidades patronais que vêm desenvolvendo programas em 

parcerias com instituições de fomento a exemplo do SEBRAE – Serviço Brasileiro de 
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Apoio à Micro e Pequenas Empresas, SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, IEL – Instituto Euvaldo Lodi, dentre outras. 

 

 Tendo em vista que coleta, transporte e destinação temporária fazem parte de uma 

primeira etapa da gestão de RCD de natureza distinta da etapa final, compreendida pela 

destinação final ou reciclagem, optou-se por apresentar o estudo das práticas atuais destas 

etapas distintamente visando sua melhor compreensão, o que é feito a seguir. 

 

 

5.2.1. Coleta, transporte e destinação temporária 

 

A geração e destinação de RCD no Brasil têm características associadas ao tipo de 

obra que os origina, sendo as provenientes das chamadas construções formais (realizadas 

por meio de construtoras em obras de empreitada ou de incorporação) totalmente distintas 

daquelas oriundas das obras ditas informais (pequenas obras de ampliação e reforma de 

imóveis realizadas por pequenos prestadores de serviço legais ou mesmo autônomos). 

   

 Em algumas das obras formais já se observa uma prática de segregação e venda a 

catadores de resíduos que têm um potencial econômico de aproveitamento, especialmente 

o papelão e o plástico de embalagens, e em menor escala metal e vidro. Nos demais tipos 

de RCD, a prática observada é a de não segregação, seguida da destinação informal e 

aleatória, ficando muitas vezes a decisão sobre a localização do destino final a cargo do 

motorista do veículo transportador.  

 

 Tal prática tem implicado num custo crescente para a remoção e destinação dos 

RCD das obras, uma vez que as áreas para deposição esgotam-se rapidamente, tendo em 

vista o grande volume ali depositado diariamente, exigindo novas áreas que se encontram 

cada vez mais distantes dos centros urbanos, locais onde ocorre a maioria das obras. 

 

Em se tratando das obras informais a situação é ainda mais grave, posto que sendo 

o volume de RCD pouco significativo como elemento de atração dos coletores, todos os 

RCD são agrupados indistintamente e transportados por pequenos transportadores (a 
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maioria carroceiros) sobre os quais recai a responsabilidade de definir o destino final 

destes resíduos e que o fazem segundo a lógica da sua conveniência, depositando-os na 

maioria das vezes em locais públicos.  

 

Uma vez iniciada a deposição destes resíduos, forma-se um “pacto” local que 

implica até mesmo na destinação de resíduos domiciliares quando da observação de 

qualquer falha no sistema de coleta deste tipo de resíduo pela municipalidade. Este pacto 

encontra sustentação na prática da gestão corretiva, que corresponde ao “conjunto de 

atividades desenvolvidas para a superação dos problemas provocados por deposições 

irregulares de resíduos predominantemente não-domiciliares e pelo rápido esgotamento das 

áreas de aterramento”, e que se caracteriza por “ações não preventivas e de elevado custo” 

(Pinto, 1999, p. 178). 

 

Na cidade de São Paulo, o número de pontos de disposição ilegal de entulhos 

cresceu 22% num período de 2 anos, segundo a prefeitura da cidade. Estes pontos estão 

espalhados por vários locais e não somente na periferia e em locais ermos, mas também em 

áreas centrais e de grande movimento como a marginal Pinheiros, próximo ao elevado 

Costa e Silva, entre outros. A situação é agravada pelo fato de que junto aos entulhos 

também é depositado lixo orgânico, o que acaba por criar focos de atração de vetores 

nocivos à saúde, como moscas e ratos. Como conseqüência também se verifica a 

ocorrências de enchentes nestas áreas. A prefeitura identifica algumas dificuldades em 

controlar este descarte, enumerando o baixo valor da multa para quem infringe a lei (R$ 

500,00), a pouca disponibilidade de pessoal para a fiscalização e o comportamento da 

população especialmente a promotora de pequenas reformas, que faz uso dos serviços dos 

carroceiros que não destinam o material adequadamente, apesar de haver na cidade 12 

locais para recebimento gratuito de pequenos volumes de RCD, os chamados Ecopontos 

(Balazina, 2007).   

 

Exemplo deste pacto informal identificado pelos autores citados pode ser verificado 

na Figura 5.2 onde num ponto de destinação clandestina da cidade de Aracaju coexistem 

RCD, lixo domiciliar e resíduos volumosos. 
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Dados levantados por Pinto (1999) indicam uma taxa de geração de RCD em 

cidades brasileiras que varia de 0,23 a 0,76 t/habitante/ano. Este mesmo estudo apontou 

uma participação do RCD na massa total dos resíduos sólidos urbanos variando entre 41% 

a 70%, o que vem sido confirmado por estudos posteriores, alguns deles citados a seguir. 

 

 
 

 
    Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 
Figura 5.2 

 Coexistência de RCD, lixo domiciliar e resíduo volumoso em local de descarte 
clandestino no bairro Salgado Filho em Aracaju 

 

 

A geração de RCD na cidade de São Paulo em 2005 era da ordem de 17.240 t/dia e 

seu percentual no total dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU era da ordem de 55%, 

enquanto que em Recife-PE neste mesmo ano eram gerados cerca de 1.322 t/dia, o que 

representa cerca de 48% dos RSU do município, importando num gasto anual de R$ 

4.800.000,00 com a remoção dos RCD (ABRELPE (2005); Carneiro (2005) apud 

Lordsleem Jr. et al., 2007). 

 

Rino (2005) apresenta dados da gestão de RCD na cidade de Ribeirão Preto-SP, 

onde a situação é crítica, havendo a disposição irregular da produção de cerca de 900 t/dia 

de RCD num terreno da própria Prefeitura, onde atuam catadores, a despeito de haver na 
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cidade uma usina de reciclagem desativada. O autor aponta como um dos motivos para o 

não funcionamento da usina a distância entre sua localização e a cidade, o que desestimula 

os transportadores de RCD coletados, uma vez que não há legislação municipal específica 

que os obriguem a destinar adequadamente tais resíduos. Tal prática levou ao fim de uma 

atividade que outrora funcionou, a produção de agregados reciclados aplicados em 

pavimentação na cidade.  

 

A implantação da usina, ocorrida no ano de 1996 e que em 2004 encontrava-se 

desativada, teve custo total de R$ 226.000,00, sendo R$ 130.000,00 gastos com os 

equipamentos e R$ 96.000,00 em obras civis, enquanto que o custo de operação ficava em 

torno de R$ 1.000/mês. O custo médio por tonelada de agregado reciclado é de R$ 4,00 

segundo a empresa Maqbrit (Rino, Op. cit.).   

 

A geração diária de RCD em Fortaleza-CE é de 1.275,41 t/dia (0,21 t/hab./dia) e o 

PIGRCC desenvolvido para este município e ainda não implantado, segue a estrutura 

preconizada pela Resolução CONAMA Nº 307/2002, com previsão de construção de 40 

Ecopontos para o recebimento de pequenos volumes e 03 Unidades de Triagem e 

Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição (Lima, Carvalho Jr. & Lima, 2007) 

 

Adotando o conceito estabelecido por Pinto (1999) de que a gestão sustentável de 

RCD deve seguir as diretrizes básicas de facilitação total da disposição de RCD, a 

diferenciação dos RCD coletados e a destinação para reciclagem, Nunes, Mahler & Valle 

(2005) observaram que de catorze municípios brasileiros pesquisados apenas dois atendiam 

às três diretrizes básicas propostas simultaneamente (um apenas parcialmente), enquanto 

que os outros atendiam a uma ou duas das diretrizes de maneira alternada (dez possuíam 

facilitação na disposição sendo que oito apenas parcialmente, nove segregavam na 

captação sendo que dois parcialmente, e onze possuíam juntos catorze centrais de 

reciclagem de RCD das quais somente oito estavam em funcionamento) configurando 

assim uma falta de uniformidade na implantação das diretrizes.  

 

Exemplo disso está no que diz respeito à coleta de pequenos volumes onde Nunes, 

Mahler & Valle (Op. cit.) verificaram que destes catorze municípios estudados onde havia 
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iniciativas de gestão municipal de RCD apenas nove apresentavam estrutura de coleta de 

resíduos de pequenas obras, os chamados pontos de entrega voluntária. 

 

 

5.2.2. Reciclagem de RCD 

 

No exterior 

 

 Verifica-se que a natureza da geração de RCD em outros países é semelhante à 

brasileira, havendo diferenciação significativa na gestão e na destinação, em grande parte 

devido ao papel regulador e fiscalizador do poder público definindo objetivos e metas 

especialmente para a reciclagem.  

 

Inicialmente focada na utilização de agregados para suprir a falta de recursos 

naturais, a reciclagem tornou-se um importante instrumento também para a solução da 

destinação adequada dos RCD, consolidando-se como prática relevante nos Estados 

Unidos, Europa Ocidental e Japão (Pinto, 1999). Nestes países prevalece a lógica de que o 

RCD segregado tem maior valor, o que é manifestado pelos maiores preços cobrados pelas 

unidades de transbordo e triagem ou de aterro para recebimento dos RCD misturados a 

outros tipos de resíduos, numa indução à gestão diferenciada de RCD nas obras. 

 

Na Alemanha, onde a produção de RCD é de aproximadamente 60 milhões de 

toneladas/ano, mais de 90% deste volume é destinado para áreas de reciclagem onde se 

paga cerca de 10% (5 a 10 euros/t) do valor que se paga para depósito em áreas de aterro, 

havendo no país um número superior a 1.000 instalações de reciclagem, algumas das quais 

com capacidade para processar 350.000 t/ano. Na Alemanha encontram-se também 

empresas especializadas em realizar demolições que cobram cerca de 5 euros/t de material 

demolido e revendem os agregados reciclados por valores entre 2 e 4 euros/t.2 

                                                
2 Informações obtidas pelo autor por ocasião da Missão Técnica à Alemanha em outubro de 2006, realizada 
pelo Projeto COMPETIR (projeto de cooperação técnica entre os governos brasileiro e alemão envolvendo 
SENAI, SEBRAE e GTZ – Sociedade Alemã de Cooperação Técnica) quando foram visitadas unidades de 
reciclagem de RCD das empresas Bawak (em Karlshure) e Lauterbach (em Munique) e apresentados estudos 
pelo engenheiro e consultor Dr. Uwe Görisch . 
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Blumenschein (2004) relata que 90% dos RCD gerados na Holanda são reciclados, 

destacando que um dos fatores que contribui para esta realidade são as altas taxas cobradas 

para a disposição de resíduos em aterros 

 

No Brasil 

 

Desde a década de 1960 foram iniciados os estudos para a reciclagem de RCD e sua 

utilização na produção de concretos e argamassas, sendo que no Brasil a partir da década 

de 1980 os estudos foram intensificados com Pinto (1986), Helene e Levy (1995 e 1996), 

Hamassaki, Sbrighi e Florindo (1996) e Silva, Souza e Silva (1996) (Daltro Filho et al., 

2005). 

 

No Brasil menos de 5% dos 65 milhões de toneladas anuais de RCD são reciclados, 

embora ocorram experiências de sucesso em obras de edificações nas cidades de São Paulo 

(demolição do Centro Administrativo Bandeirantes gerando 20.000 m³ de RCD), 

Guarulhos (Condomínio Villaggio com mais de 12.500 m³ de concreto reciclado), Rio de 

Janeiro (Ed. Torre Almirante com 7.000 m³ de entulho reciclado), Brasília (10.500 m³ de 

RCD reciclado em demolição de prédio abandonado), Rio de Janeiro (5.000 m³ de material 

reciclado proveniente da demolição de galpão na zona portuária) e Curitiba (creche 

pública). Também faz parte das atividades de reciclagem encontradas no Brasil a produção 

de empresas como a Urbem Tecnologia Ambiental, de São Bernando do Campo que recebe 

diariamente aproximadamente 300m³ de resíduos classe A, e três usinas operadas pela 

Prefeitura de Belo Horizonte (pioneira das iniciativas públicas) que processam até cerca de 

1.000 t/dia de entulhos. A maior parte do produto desta reciclagem (agregados) tem sido 

utilizada para produção de pré-moldados de concreto e para pavimentação (Capello, 2006; 

Carvalho, 2007).  

 

Pesquisa de Nunes, Mahler & Valle (2005), sobre as gestões municipais de RCD, 

apresenta que até o final de 2003 apenas em 12 dos 5507 municípios brasileiros (cerca de 

0,2%) havia centrais de reciclagem deste tipo de resíduo, enquanto que Carvalho (2007) 
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indica haver apenas cerca de 20 instalações de reciclagem de RCD no Brasil, todas 

operando abaixo da sua capacidade.  

Ainda segundo Nunes, Mahler & Valle (Op. cit.), à época da pesquisa o principal 

cliente dos agregados reciclados produzidos pelas centrais municipais eram as próprias 

Prefeituras, à exceção de Belo Horizonte, onde os agregados também eram destinados a 

firmas de engenharia, sendo eles de modo geral destinados a serviços de pavimentação, 

havendo também a ocorrência de produção de artefatos de concreto. No que diz respeito às 

Licenças de Operação, observou-se que a maioria das centrais de reciclagem tinha Licença 

de Operação ou documento provisório para funcionamento, tendo sido verificado que em 

cinco delas a operação estava a cargo de pessoal da Prefeitura, enquanto que outras cinco 

eram operadas por pessoal terceirizado, duas eram operadas de forma mista e as outras 

duas ainda não haviam sido operadas. 

 

 

5.2.3. Modelo de sistema de gestão de RCD: fundamentos e alternativas 

 

Considerando que é da municipalidade a responsabilidade sobre a gestão de 

resíduos, um modelo de sistema de gestão de RCD deve necessariamente aliar as 

características gerais de um sistema municipal de gestão de meio ambiente com as 

particularidades da geração, transporte e destinação de resíduos provenientes de obras, que 

conforme já descrito anteriormente, variam de acordo com o tipo das mesmas. 

 

Deste modo procurar-se-á encontrar os fundamentos de um sistema de gestão 

municipal de RCD e as alternativas disponíveis para que se proponha um modelo aplicável 

aos municípios brasileiros, em especial ao município de Aracaju, objetivo desta 

Dissertação. 

 

 

Fundamentos para sistemas municipais de gestão de meio ambiente 

 

Moscovici (1974, apud Diegues, 1996, p. 49) defende que, agindo a espécie 

humana segundo seus interesses e instintos, característica comum a outras espécies, “[...] 
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se deve considerar normal a intervenção do homem no curso dos fenômenos e dos ciclos 

naturais [...] o que traz problemas não é o fato mas a maneira como o homem intervém na 

natureza.”  

 

Para Leff (2000), considerar a dimensão ambiental no planejamento do 

desenvolvimento e o custo ecológico no modelo econômico encontra uma série de 

obstáculos, interesses opostos, metodologias e dificuldades práticas. 

 

O modelo de administração pública, herdado do século XIX e ainda vigente, 

apresenta um estado centralizador e sediado no urbano, e, dadas as dimensões, 

multiplicidades e diversidades que a urbanização legou às cidades, incapaz de geri-las. 

Note-se que a partir da segunda metade do século XX consolidou-se um novo eixo de 

organização da sociedade brasileira, outrora baseado apenas no sistema político (base da 

ação governamental) e no sindical (instrumento de equilíbrio entre os trabalhadores e as 

empresas), que foi o da organização comunitária, a qual tem como base o local onde se 

vive. Deste modo, há que se descentralizar as atividades públicas e, sobretudo, desenvolver 

as funções de mobilização e apoio técnico às comunidades e autoridades locais (Dowbor, 

1993).  

 

As políticas ambientais têm seguido a lógica da racionalidade econômica, onde o 

custo da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos naturais são quantificados 

em termos do custo de proteção dos ecossistemas e/ou da reciclagem de subprodutos e 

resíduos da produção e consumo, num processo de capitalização da natureza que não 

considera a dimensão social, prática adotada inclusive pelo movimento ambientalista que 

tem atuado de forma a aumentar os preços dos recursos ambientais, de modo a aumentar os 

custos do sistema produtor. Esta relação obedece ainda à lógica da racionalidade 

econômica e é limitada, devendo ser substituída por um novo paradigma de produção 

associado a uma nova racionalidade social (Leff, 2000). 

 

Para Leff (Op. cit.) cabe ao Estado prover as condições ecológicas para que se 

alcance a produção sustentável, premissa do desenvolvimento sustentável, estabelecendo 

uma política que tenha caráter social e ambiental. Paradoxalmente, o autor citado defende 
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que esta política induza à emancipação das comunidades e o crescimento da sua 

autoconfiança, num processo de gestão coletiva dos bens e serviços ambientais das 

comunidades, em contraponto a um Estado intervencionista e populista.  

 

O papel do estado seria então o de promover as práticas sustentáveis sem interferir 

na autonomia das comunidades (gestão ambiental participativa e coerência entre políticas 

econômicas, políticas ambientais e de desenvolvimento social do estado). 

 

Pensando globalmente e agindo localmente, a gestão ambiental deve ser realizada 

no âmbito local (municipal), devendo ser baseada nos conceitos de prevenção, controle e 

mitigação dos impactos ambientais, e para tanto fazer uso de instrumentos econômicos, 

institucionais e de controle social (Philippi et al, 2004). 

 

As formas de administrar as questões ambientais no Brasil têm se transformado na 

direção da substituição do modelo focado na administração dos recursos naturais e no 

controle da poluição pelo modelo de gestão ambiental, definindo-se gestão ambiental como 

aquela que tem como objetivo “administrar e coordenar a complexidade de fenômenos 

ecológicos que interagem com os processos humanos social, econômico e cultural” 

(Philippi et al, Op. cit., p. 17). 

 

A estruturação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente não deve prescindir da 

ampliação da compreensão da realidade local uma vez que deve promover o 

desenvolvimento e utilização de tecnologias que utilizem preferencialmente recursos 

biofísicos locais, sejam intensivas em mão-de-obra, utilizem energias renováveis e não 

poluentes, e promovam a descentralização e a autonomia local (Schumacher, 1976, apud 

Philippi et al. 2004).  

 

As ações de recuperação ou proteção ambiental devem passar necessariamente pelo 

espaço local e para sua eficácia exige-se um ordenamento detalhado e diferenciado da 

organização do cotidiano, uma vez que as mudanças necessárias implicam em mudança de 

padrão de comportamento, o que não se obtém apenas por meio de leis e regulamentos 

(muito embora estes sejam úteis como pontos de referência e de controle de ações pontuais 
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em desacordo com o estabelecido), mas pela necessidade de um novo padrão de 

comportamento ambiental que crie a identificação de cada indivíduo com seu espaço de 

vida, o que somente é possível com profundas mudanças culturais (Dowbor, 1993). 

 

Os processos de modernização, quando não incluem a participação dos atores 

locais, frequentemente produzem desequilíbrios socioambientais, enquanto que os que 

incluem esta participação provam sua eficiência, merecendo ser fortalecidos e protegidos. 

Sendo o desenvolvimento sustentável um projeto político e social, há que se buscar novos 

princípios de democratização da sociedade que “... induzam à participação direta das 

comunidades na apropriação e transformação dos seus recursos ambientais” (Sachs, 1993; 

Leff, 2001, p. 57). 

 

De acordo com Dowbor (1993), há 4 razões para a maior eficiência nas ações em 

nível local: o conhecimento dos problemas pelas pessoas; a comunidade acrescenta ao 

gasto público seu esforço e materiais locais; o conhecimento pessoal dos envolvidos 

permite uma maior organização; e os gastos financeiros em nível local são mais 

controláveis. 

 

Segundo Sachs (1993), estratégias inovadoras de desenvolvimento urbano devem 

considerar, entre outras, novas formas de associação entre a sociedade civil, empresas e 

poder público, políticas de capacitação em substituição às políticas de oferta, e um esforço 

na busca da poupança dos recursos e eliminação de desperdícios associada à busca de 

novas soluções tecnológicas. 

 

Para Philippi et al. (2004) é importante que na implantação do Sistema de Gestão 

Ambiental municipal, a exemplo do preconizado na elaboração as Agendas 21 locais, 

adote-se o modelo de gestão participativa, devendo as autoridades locais buscar diálogo 

com a população, com as organizações comunitárias e empresas privadas. 

 

De acordo com França (2005), a luta da sociedade (toda ela e não apenas as classes 

privilegiadas) pelo direito à cidade necessita do estabelecimento de políticas públicas 

urbanas respaldadas pela participação popular, e tem como importante ferramenta a Lei 
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10.257, de 10 de julho de 2001, chamada de Estatuto da Cidade, cujo desafio de 

implementação passa pelo esforço conjunto da sociedade e do poder público, sendo uma 

das saídas a formação e atuação de conselhos comunitários, ainda que alerte para as 

possíveis distorções na atuação destes. 

 

Em especial Sachs (1993) defende que se deve melhorar a curto prazo a situação 

ambiental das cidades por meio da implantação de soluções realistas, baseadas não na 

imposição de cima para baixo, mas na troca de experiências e estudos comparativos. 

Baseado na idéias da implementação de Agendas 21 locais sugere que sejam realizadas as 

seguintes tarefas: 

 

a) elaborar uma relação dos problemas ambientais e de desenvolvimento urgentes, 

sem desconsiderar a componente econômica; 

 

b) identificar localmente as potencialidades para solução dos problemas relacionados, 

onde se incluem as ações de redução de desperdício e reciclagem; 

 

c) avaliar a melhor alternativa entre concentrar esforços em algumas prioridades ou 

ampliar as ações correndo os riscos da dispersão; 

 

d) estabelecer parcerias entre governo, setor privado, instituições de ensino e pesquisa 

e a sociedade civil, avaliando a necessidade de aporte dos escassos recursos. 

 

Alternativas para a gestão de RCD 

 

O pioneirismo da cidade de Belo Horizonte na implantação de um sistema de 

gestão de RCD, ainda que não totalmente aderente à Resolução CONAMA Nº 307/2002 

posto que é anterior à esta resolução, merece ser observado e dele extraídas algumas lições. 

 

Segundo Fiuza, Pederzoli & Castro e Silva (2007) a análise da experiência de 10 

anos do programa de gestão de resíduos da construção civil na cidade de Belo Horizonte 

traz importantes contribuições tanto no sentido de aproveitamento dos resultados positivos 
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para a implantação de sistemas semelhantes em outros municípios quanto na reflexão de 

ações não desenvolvidas e que se fazem necessárias, e mesmo nos resultados alcançados 

aquém do previsto. 

 

O Sistema de Gestão de Resíduos de Construção Civil de Belo Horizonte teve 

como objetivo a promoção da correção dos problemas ambientais oriundos da disposição 

incorreta dos RCD e sua valorização econômica por meio da reciclagem. O sistema foi 

desenvolvido a partir de um diagnóstico inicial realizado em 1993 o qual foi sucedido por 

dois outros diagnósticos realizados nos anos de 1999 e 2006, tendo sido estruturado com 

base na implantação de unidades de recepção de pequenos volumes – URPV’s, destinadas 

ao recebimento de resíduos de pequenos geradores (até 2 m³/dia) e estações de reciclagem 

de resíduos de construção civil (Fiuza, Pederzoli & Castro e Silva, 2007). 

 

As mesmas autoras apresentam dados da implantação do programa que apontam 

para uma evolução da implantação das URPV’s, iniciando-se com 2 em 1995 e chegando a 

28 em dezembro de 2006, e de sua grande utilização pelos pequenos transportadores de 

pequenos volumes notadamente os carroceiros (acima de 180.000 viagens/ano), e nas 

regiões de menor poder aquisitivo, por transportadores utilizando carros-de-mão (40.000 

viagens/ano), além de veículos leves. Entretanto, os RCD entregues nestas unidades 

apresentam-se muito misturados, sendo por isso destinados ao aterro sanitário ao invés da 

reciclagem, o que foi interpretado como uma falha no treinamento e conscientização da 

comunidade e usuários deste sistema. O custo de manutenção das URPV’s é atualmente de 

R$ 2.300.000,00/ano, o que representa cerca de R$ 6.845,00/unidade/mês 

 

 Nas figuras 5.3 a 5.8 podem ser observados aspectos de uma URPV integrante do 

sistema de gestão de Belo Horizonte, localizada na Av. Silva Lobo, ao lado da 

subprefeitura. 
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    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.3 
Placa de identificação e entrada – URPV Barão, Belo Horizonte 

 
 
 

  
    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.4 
Vista geral – URPV Barão, Belo Horizonte 

 
 

  
    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.5 
Recipientes para disposição de RCD e volumosos – URPV Barão, Belo Horizonte 
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    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.6 
Recipientes para disposição de resíduos de coleta seletiva domiciliar – URPV Barão, 

Belo Horizonte 
 
 

  
    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.7 
Setor administrativo - URPV Barão, Belo Horizonte 

 
 

  
    Fonte: Pesquisa de campo (set/2007)  

Figura 5.8 
Área de apoio aos carroceiros e cocho para cavalos - URPV Barão, Belo Horizonte 
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Quanto às estações de reciclagem, que recebem gratuitamente RCD desde que 

contenham no máximo 10% de contaminação por outros tipos de resíduos, Fiuza, Pederzoli 

& Castro e Silva (2007) relatam que as três unidades existentes denominadas Estoril, 

Pampulha e BR-040, inauguradas nos anos de 1995, 1996 e 2006, respectivamente, têm 

demonstrado um crescimento no percentual de RCD destinado à reciclagem em relação ao 

total de RCD recebidos no aterro e nas usinas de reciclagem, gerando cerca de 900 t/dia de 

agregado reciclado. A utilização destes agregados é feita pela administração municipal no 

recobrimento das células do aterro sanitário e em suas vias de acesso, na pavimentação e 

recuperação de ruas, e na produção de blocos de concreto denominados Ecoblocos, 

vendidos em lojas de materiais de construção (Alcântara & Ribeiro, 2007) e, deste modo, 

cumprindo sua função. 

 

Segundo Fiuza, Pederzoli & Castro e Silva (2007) mesmo com os sucessos obtidos 

com o programa, exemplificado pela redução do número pontos de bota-fora de 36 em 

1993 para 7 em 1999, na região oeste da cidade onde se deu o início da implantação do 

programa, o número de áreas de disposição irregular no município é grande passando de 

134 em 1999 para 120 em 1999 e 144 em 2006, implicando num custo médio anual de 

gestão corretiva do sistema de cerca de R$ 1.500.000,00 que apesar de inferiores aos US$ 

1.070.000,00 dispendidos pela municipalidade em 1994 ainda representam um elevado 

volume de recursos (Pinto, 1994, apud Alcântara & Ribeiro, 2007). 

 

Souza & Oliveira (2007) apresentam a experiência do município de Guarulhos-SP 

com a implantação de um programa denominado Gestão Sustentável de Resíduos de 

Construção e Volumosos, iniciado em 2001 e que se baseou no resultado de um 

diagnóstico. Este programa tem como fundamentos a reciclagem dos RCD e sua utilização 

em novas atividades sócio-econômicas, evitando a destinação em aterros. O programa 

prevê a construção de uma Rede de Pontos de Entrega Voluntária de Entulho, 

denominados PEV, de caráter público e destinadas à recepção de volumes de até 1m³/dia 

de RCD por gerador e outros resíduos volumosos não recolhidos pela coleta de resíduos 

domésticos, e uma outra rede, esta de caráter privado formada por áreas destinadas ao 

recebimento, triagem, transbordo e aterro de grandes volumes de RCD. Os autores relatam 

que a implantação dos PEV’s (ver Figura 5.9), tem se dado de forma gradual iniciada em 
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2003 com 10 pontos já implantados e com previsão de mais 14, o que possibilitou uma 

avaliação da proposta inicial e replanejamento do programa com a incorporação das 

demandas levantadas pela comunidade tais como a implantação de equipamentos de lazer 

em áreas remanescentes dos PEV’s e alteração do ordem inicial prevista dos locais 

(bairros) de implantação destes pontos. Os materiais classe A recebidos nestas unidades, 

que representam cerca de 43% dos 5.595m³ dos resíduos sólidos recebidos pela rede de 

PEV’s no primeiro semestre de 2006, têm sido reciclados em uma unidade de controle 

misto (Prefeitura e iniciativa privada) e transformados em material utilizado em correção 

de pavimentação de vias e produção de artefatos de concreto utilizados em mutirões. No 

que diz respeito às grandes unidades privadas, foram licenciadas 4 unidades de triagem e 3 

de aterro de RCD, todas de caráter privado. Os autores apontam ganhos econômicos da 

ordem de R$ 266.600,00 com a implantação da rede de PEV’s, além dos ganhos 

ambientais com o reaproveitamento dos materiais reciclados. Por fim os autores destacam 

que a experiência mostrou a necessidade do desenvolvimento de um grande programa de 

informação e de educação ambiental para que a população conheça os locais e incorpore a 

utilização dos novos serviços implantados, além de um programa de fiscalização que 

amplie a adesão e os compromissos de todos. 

 

 

 
                        Fonte: Souza & Oliveira (2007) 

Figura 5.9 
Ponto de Entrega Voluntária em Guarulhos-SP 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DE 

RCD 

 

Sendo inviável, ao menos a curto e médio prazos, a implementação de um novo 

modelo de produção que vise o desenvolvimento sustentável, posto que seria necessário 

uma ruptura com o atual paradigma de produção capitalista, resta buscar uma melhor 

forma de agir dentro do atual modelo para que sejam reduzidos os efeitos danosos ao meio 

ambiente.  

 

A construção de um modelo alternativo de gestão de RCD, que se pretende seja 

eficaz e capaz de contribuir com o desenvolvimento sustentável (conforme já discutido no 

capítulo 3), é o que se proporá a seguir, tendo como suportes a compreensão da realidade 

obtida da observação das práticas atuais para a gestão destes resíduos, dos fundamentos 

para sistemas municipais de gestão de meio ambiente, e no conhecimento das alternativas 

para a gestão de RCD (ver item 5.2). 

  

Sachs (1986, p. 153) identifica a cidade como um ecossistema predominantemente 

criado pelo homem e propõe um modelo de cidade onde, sempre que possível, os resíduos 

de uma produção sejam transformados num circuito fechado, cabendo descobrir o 

potencial dos recursos físicos e humanos a serem explorados para “... deter a deterioração e 

talvez melhorar a qualidade da vida urbana, especialmente para a população da cidade.” 

Para tal, exemplifica indicando o uso de entulho das demolições na recuperação de terras 

erodidas e nas próprias construções e apresenta a alternativa da autoconstrução também 

como alternativa para recuperação da autoconfiança urbana. 

 

A implantação de um sistema de gestão de resíduos de RCD traz uma série de 

benefícios para o município, que vão desde a redução na geração dos mesmos e seu 

aproveitamento por meio da reciclagem, até a redução dos custos do poder público 

municipal com a gestão corretiva de RCD, passando ainda pela melhoria da paisagem 

urbana, e pela preservação ambiental. 
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 Um sistema de gestão de RCD deve necessariamente estar de acordo com a 

principal referência normativa a este respeito, a Resolução CONAMA Nº 307/2002. 

 

Esta Resolução define os geradores de resíduos da construção civil como os 

responsáveis por estes resíduos (princípio do poluidor-pagador), procurando promover a 

prática conhecida como a dos 3R´s – reduzir, reutilizar e reciclar. O Art. 4º desta resolução 

indica que os geradores prioritariamente deverão promover a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem bem como a adequada destinação 

final. 

 

De acordo com esta resolução um sistema de gestão de RCD deve ser capaz de 

planejar, atribuir responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos tanto para 

desenvolver como para implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas 

previstas em programas e planos de gerenciamento destes resíduos. 

 

O Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica 

Federal – CAIXA, numa ação articulada, promoveram a elaboração de um Manual de 

Gestão de Resíduos de Construção, em dois volumes, e cuja coordenação técnica ficou a 

cargo dos consultores Tarcísio de Paula Pinto e Juan Luís Rodrigo Gonzáles. No primeiro 

volume é apresentado um modelo de gestão de RCD para os municípios de acordo com os 

princípios da Resolução CONAMA Nº 307/2002, enquanto que no segundo volume são 

apresentadas modalidades de financiamento de recursos para empreendimentos vinculados 

ao manejo de RCD. 

 

Para Pinto & Gonzáles (2005a) são princípios gerais dos Planos Integrados a 

facilitação da ação dos atores envolvidos com a gestão dos RCD, o disciplinamento de suas 

ações e o incentivo da adesão destes atores aos novos procedimentos. 

 

O modelo de sistema de gestão de RCD deve ser precedido de um diagnóstico da 

situação local quanto ao quantitativo de resíduos gerados, a identificação e caracterização 

dos geradores, transportadores e recebimento final dos resíduos, os fluxos do RCD na 

malha urbana e os impactos ambientais e econômicos causados pelas atividades 
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relacionadas. Deve ser estruturado tomando como referência a necessidade de se obter 

soluções distintas para os pequenos e para os grandes geradores (ver classificação no 

capítulo 1), tendo em vista a natureza diferenciada da geração, transporte e destinação dos 

RCD de cada um destes grupos de atores (Pinto & Gonzáles, Op. cit.).  

 

 

5.3.1. Solução proposta para grandes geradores 

 

Pinto & Gonzáles (2005a) propõem uma solução para os grandes geradores que 

deve ter a seguinte estrutura e princípios: 

 

a. Ser baseada na ação de agentes privados regulamentados pelo poder público 

municipal; 

b. Utilizar os Projetos de Gerenciamento de Resíduos como forma de estabelecer 

os compromissos a serem assumidos pelos geradores; 

c. Utilizar transportadores cadastrados; 

d. Substituir as áreas clandestinas de bota-fora por áreas de disposição licenciadas. 

 

Na implantação desta solução estes autores indicam a reutilização e reciclagem 

como utilização preferencial adequada dos RCD e, quando não for possível, a destinação 

para os Aterros de Resíduos de Construção Civil, nos moldes prescritos pela ABNT na 

norma NBR 15113:2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros 

- Diretrizes para projeto, implantação e operação. Como forma de facilitar o 

estabelecimento do ciclo econômico da reciclagem de RCD, deve-se prever a 

obrigatoriedade de utilização de agregados provenientes de reciclagem destes resíduos em 

determinados tipos de obras públicas, a exemplo do que já se observa em Belo Horizonte e 

mais recentemente em São Paulo, como também apoiar a obtenção de financiamentos aos 

agentes privados dispostos a atuar nestas atividades. 

 

Na definição da localização das áreas de manejo de grandes volumes de RCD, 

incluindo as áreas de aterro, de transbordo e de reciclagem, deve-se buscar a proximidade 

com as áreas de geração (o que minimiza os custos com transporte tornando-as atrativas) e 
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a estrutura viária da região, que permita o bom deslocamento dos veículos de grande porte. 

Estima-se que seja necessário uma área de 1.100 a 9.000m², de acordo com as atividades a 

serem desempenhadas e o volume diário a ser processado (Pinto & Gonzáles, 2005a).  

 

O projeto destas áreas deve obedecer ao prescrito pela ABNT na norma NBR 

15112:2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e 

triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação, NBR 15113:2004 - Resíduos 

sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação e NBR 15114:2004 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas 

de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação, conforme já salientado 

anteriormente. 

 

Para viabilização da implantação e operação destas áreas, Pinto & Gonzáles (Op. 

cit.) indicam ser necessárias algumas providências no sentido de simplificar o processo de 

seu licenciamento ambiental, impedir a atuação de coletores não cadastrados e fornecer 

orientação técnica para o acesso dos agentes privados às fontes de financiamento, dentre 

outras. 

 

5.3.2. Solução proposta para pequenos geradores 

 

A solução proposta por Pinto & Gonzáles (Op. cit.) para os pequenos geradores está 

formulada tendo como base a seguinte estrutura e princípios: 

 

a. Estar ancorada em uma rede de pontos de entrega voluntária de RCD; 

b. Ser dotada de um circuito de coleta; 

c. Utilizar-se da destinação final adequada; 

d. Estar receptivo às parcerias. 

 

Para implantação da solução para os pequenos geradores, deve-se cuidar de definir 

as áreas de captação dos RCD oriundos dos pequenos geradores, o que Pinto & Gonzáles 

(Op. cit.) chamam de bacia de captação, de modo a cobrirem toda a malha urbana a fim de 

atrair o máximo de RCD, e cujos materiais sejam destinados aos pontos de entrega 
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voluntária, aqui chamados de Ecopontos, cujo modelo básico pode ser visto na Figura 5.10 

a seguir. 

 

 
                  Fonte: Pinto & Gonzáles (2005a) 

Figura 5.10 
Modelo básico de Ecoponto 

 

Para a localização destes Ecopontos devem ser utilizados prioritariamente locais já 

previamente identificados como pontos de disposição clandestina usualmente utilizados 

pela comunidade, ou em sua vizinhança próxima, de modo a não interferir demasiadamente 

no fluxo atual de RCD. Tais áreas tanto podem ser públicas como privadas, desde que 

formalmente cedidas à municipalidade para o devido uso. Suas áreas podem situar-se entre 

200 e 600m² e devem funcionar tanto no recebimento de RCD como também para entrega 

de resíduos oriundos de coleta domiciliar seletiva de papéis, papelões, plásticos, metais e 

vidros, e mesmo de resíduos domiciliares volumosos tais como sofás, microcomputadores, 

dentre outros (Pinto & Gonzáles, Op. cit.). 

 

Sugerem ainda estes autores que a implantação dos Ecopontos se dê de forma 

gradual e em paralelo à recuperação das áreas de disposição irregular, como forma de 

aumentar a qualidade ambiental urbana, e que sejam promovidas ações de educação 

ambiental e de fiscalização sistemática. 

 

A diferenciação entre pequenos e grandes geradores deve ser estabelecida pela 

municipalidade. A prática observada em algumas cidades brasileiras é a de classificar 
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como pequeno gerador aquele que descarta um certo volume máximo diário de RCD, em 

valores que variam de 1 m³/dia (em Guarulhos) a 2 m³/dia (em Belo Horizonte). 

 

Pinto & Gonzáles (Op. cit.) alertam para a necessidade de criação de uma base 

jurídica para a sustentação do sistema de gestão de RCD proposto, alicerçada em dois 

documentos quais sejam:  

 

a) Projeto de lei a ser submetido à aprovação da Câmara Municipal, onde estarão 

explícitos os princípios e diretrizes do sistema de gestão proposto, e; 

 

b) Decreto Municipal, o qual visa regulamentar os aspectos específicos da lei.  

 

Destacam ainda estes autores a necessidade de criação de um núcleo gestor do 

sistema, com atribuições de monitorar o seu funcionamento, promover a orientação 

permanente da atuação dos agentes envolvidos e a educação ambiental continuada da 

comunidade de usurários do sistema, divulgar os locais adequados para disposição dos 

RCD e os transportadores cadastrados, e monitorar e avaliar os resultados obtidos na 

operação do sistema. 

 

Sugere-se que seja estabelecida uma instância centralizada de poder, aqui 

denominada Fórum de Gestão de RCD a qual, a exemplo dos fóruns ambientais e 

conselhos municipais conte com participação dos atores representativos da gestão de RCD 

(pequenos e grandes geradores, transportadores, recicladores e usuários) que, sendo 

centralizadora agilizaria as decisões e sua implantação, e tendo representação participativa 

cuidaria de equilibrar os interesses envolvidos nesta gestão. 

 

Outro papel relevante deste fórum seria o de promover a integração entre a gestão 

de RCD e os demais setores da administração municipal bem como a divulgação dos 

efeitos da gestão de RCD para as comunidades locais procurando desenvolver nestas 

comunidades “... a percepção da qualidade do ambiente onde habitam, e manifestar o que 

fazer para vivenciarem um desenvolvimento em base sustentável, ecologicamente 

equilibrado e viável” (Philippi et al. 2004, p. 55). 
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Cabe destacar que a capacitação e treinamento dos envolvidos são fundamentais 

para o sucesso da gestão, cujo foco deve estar tanto nos aspectos técnicos (segregação de 

resíduos, modelos de acondicionamento e transporte, dentre outras) como nos aspectos 

sociais (inclusão social, gestão democrática, dentre outras). 
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6. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada no desenvolvimento do presente estudo pode ser 

caracterizada como exploratória, envolvendo levantamento bibliográfico, pesquisa 

documental, realização de entrevistas e estudos de caso, especialmente no que diz respeito 

às experiências já existentes no Brasil de gestão municipal de RCD e de reciclagem destes 

resíduos. Foi aplicado o método de abordagem dedutivo, com uso do procedimento 

monográfico. 

 

Questões norteadoras 

 

As questões que nortearam o desenvolvimento do estudo foram as seguintes: 

 

Quais as origens da crise ambiental urbana e de que maneira a construção civil tem 

contribuído para o surgimento e agravamento desta crise? 

 

Quais os fundamentos e características de um modelo municipal de gestão de RCD 

que, estando de acordo com os princípios legais, atendam às particularidades da cidade de 

Aracaju e possa contribuir para o seu desenvolvimento sustentável? 

 

Fases do trabalho 

 

Os estudos foram realizados em 5 fases distintas sendo a primeira e terceiras fases 

dedicadas à revisão bibliográfica, a segunda e quarta às pesquisas de campo e a quinta e 

última à análise dos resultados e proposição do modelo de gestão de RCD, conforme 

descrito a seguir. 

 

1ª fase – Estudos sobre a crise ambiental urbana  

 

Por meio de levantamento bibliográfico, nesta fase buscou-se o conhecimento 

referente aos aspectos da crise ambiental urbana abrangendo: a percepção desta crise, suas 

origens e sua evolução; o despertar para a consciência ecológica; as relações homem-

natureza e as relações sociais; capitalismo, Revolução Industrial e as conseqüências 
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ambientais deste modelo de produção; o papel da ciência e sua contribuição para a crise 

ambiental; e os conceitos de desenvolvimento sustentável. 

 

Foram levantadas características do processo de urbanização no Brasil e, 

especialmente, em Aracaju, procurando compreender as conseqüências sócio-ambientais 

deste fenômeno. Também foi investigado de que maneira a construção civil, importante 

setor produtivo, vem contribuindo para o aumento da poluição e da degradação ambiental 

urbanas, seja pelas deficiências do seu padrão tecnológico ou ainda pela sua estrutura de 

produção, muitas das vezes provenientes da ação de agentes informais (pequenas obras 

privadas executadas sem a participação de uma empresa construtora). Atenção também foi 

dada aos princípios que fundamentam o ordenamento jurídico ambiental brasileiro, em 

particular ao instrumento legal referente aos resíduos de RCD (Resolução CONAMA 

307/2002). 

 

Nesta etapa buscou-se estabelecer, de modo bibliográfico, o Estado da Arte das 

gestões municipais de RCD como também alternativas para a destinação final destes 

resíduos, em especial a reciclagem. 

 

2ª fase – Verificação de experiências de gestão de RCD 

 

Foram procedidas visitas a duas cidades que apresentam avanços significativos na 

gestão de RCD. Em São Paulo foi visitada a unidade de recebimento de pequenos volumes 

denominada Ecoponto Bresser e realizada entrevista com o Arq. Tarcísio de Paula Pinto, 

pesquisador do tema e consultor da CAIXA e do Ministério das Cidades. Em Belo 

Horizonte foram visitadas duas Unidades de Recepção de Pequenos Volumes – URPV's 

(Unidade Barão e Unidade do viaduto da Avenida dos Andradas), além de mantidos 

contatos com gestores municipais encarregados da operação do sistema municipal de 

gestão de RCD. Estas visitas foram fundamentais tanto na construção de uma visão 

sistêmica da gestão de RCD como permitiram delinear o estágio de implantação dos 

sistemas de gestão deste tipo de resíduos no Brasil. A verificação in loco do funcionamento 

dos sistemas de municipais de gestão de RCD também permitiu avaliar amiúde as 

dificuldades e benefícios, diretos e indiretos, da sua implantação. As visitas ocorreram nos 

meses de outubro de 2006 (São Paulo) e setembro de 2007 (Belo Horizonte).  
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3ª fase – Delineamento de um modelo municipal de gestão de RCD 

 

O conhecimento dos princípios de funcionamento de um sistema municipal de 

gestão ambiental, necessária à fundamentação do modelo de gestão municipal de RCD que 

se haveria de propor, foi obtido e enriquecido com a reflexão das observações colhidas na 

pesquisa de campo realizada na 2ª fase do projeto. 

 

4ª fase – Conhecimento da situação de Aracaju quanto à gestão de RCD 

 

Durante esta etapa foi feita uma pesquisa de campo em todos os bairro da cidade, à 

exceção da Zona de Expansão também conhecida como Mosqueiro, para conhecimento da 

situação de Aracaju quanto à geração, coleta e destinação de resíduos oriundos das 

atividades da construção civil, com foco específico tanto na atualização e ampliação da 

pesquisa desenvolvida por Daltro Filho et al. (2005) como na verificação da sistemática de 

coleta e destinação de resíduos vigente no município, abordando tanto a legislação 

existente como a efetiva prática adotada, sob regulação da EMSURB.  

 

Para caracterizar a urbanização de Aracaju nos anos recentes no que diz respeito à 

produção habitacional, visto que a bibliografia consultada apresenta estudos apenas até o 

início da década atual, foi realizada uma pesquisa junto ao Departamento de Habitação e 

Obras Públicas de Sergipe – DEHOP-SE, à Caixa Econômica Federal – CAIXA, e à 

Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, onde foram levantados dados da 

produção habitacional no período 2003-2007. 

 

Para caracterizar o sistema de gestão de RCD em vigor em Aracaju foram 

realizadas entrevistas no mês de setembro de 2007 com o Diretor de Controle Operacional 

e com o Gerente de Limpeza Urbana da EMSURB, quando foi apresentada pelos 

entrevistados a sistemática adotada por esta empresa na coleta, transporte e destinação de 

RCD, bem como levantados dados sobre volume recolhido e gastos com o sistema. 

Por terem papel relevante no processo de licenciamento para execução de obras na 

cidade, o que as faz exercer influência sobre o sistema de gestão de RCD, foram incluídas 

na pesquisa a ADEMA e a EMURB. Na ADEMA (órgão responsável pelo licenciamento 

ambiental no âmbito do estado) foram entrevistadas a engenheira responsável pela análise 
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dos projetos de gerenciamento de resíduos de construção e a Diretora do Departamento de 

Sistemas de Gestão Ambiental, que informaram sobre as práticas do licenciamento 

ambiental da construção civil em Aracaju e também sobre aspectos da exploração de 

jazidas minerais na Grande Aracaju. Já na EMURB (empresa municipal responsável, entre 

outras atividades, pelo licenciamento de construções no município) foi entrevistada a 

Diretora de Planejamento, para conhecimento dos aspectos relativos às exigências 

ambientais feitas para o licenciamento das construções e demolições, bem como foram 

levantados dados quantitativos relativos às áreas licenciadas nos anos de 2005 e 2006 e sua 

localização nos diversos bairros da cidade.  

 

Para compreensão da visão dos grandes geradores de RCD, as empresas 

construtoras, foram feitas entrevistas com dois dirigentes de entidades do setor, o 

Presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas – 

ASEOPP e o Vice-Presidente de Tecnologia do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

de Sergipe - SINDUSCON-SE.  

 

 Com o objetivo de conhecer o papel desempenhado pelos transportadores de RCD, 

sejam os responsáveis pelo transporte de grandes volumes (empresas do tipo disque-

entulho) ou aqueles que transportam pequenos volumes (carroceiros), foram feitos contatos 

com estes agentes. Tendo em vista que não há em Aracaju nenhuma associação ou 

sindicatos das empresas transportadoras optou-se por entrevistar o diretor de uma delas. No 

que diz respeito aos carroceiros, houve dificuldade em definir o verdadeiro responsável 

pelo sindicato da categoria tendo em vista questões judiciais, optando-se assim por obter a 

visão destes agentes diretamente dos mesmos, o que foi conseguido em contatos mantidos 

nas ruas da cidade. A construção da visão do seu papel no sistema foi auxiliada pelo perfil 

destes agentes, elaborado pela professora M. Sc. Leonilde Gomes da Silva Agra. 

 

Em seguida, nos meses de outubro e novembro de 2007, foi feita uma pesquisa de 

campo onde foram identificados e visitados todos os locais onde a EMSURB tem instalado 

caixas de coleta públicas, bem como percorridas as ruas da cidade na busca da 

quantificação das caixas privadas de coleta de RCD pertencentes às empresas do tipo 

disque-entulho. 
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Por fim, e com o objetivo de conhecer os danos ambientais causados pelas 

atividades da construção civil em Aracaju, quer seja pela extração de recursos minerais 

necessários ao seu processo produtivo, quer seja pela disposição irregular dos RCD, foi 

feito um levantamento de campo de alguns locais de extração ou de deposição, o que foi 

facilitado pela indicação da ADEMA e dos engenheiros Carlos Henrique de Carvalho e 

Carlos Alberto Sales Herculano, ambos com larga atuação na construção civil em Sergipe.  

 

5ª fase – Proposta do modelo de gestão de RCD para Aracaju 

 

Considerando os aspectos da crise ambiental urbana e o conceito de 

desenvolvimento sustentável, abordados na 1ª etapa já descrita, as práticas atuais de gestão 

de RCD e de reciclagem e os fundamentos necessários ao desenvolvimento e implantação 

de um sistema municipal de gestão de RCD vistos na 2ª e 3ª etapas deste estudo, bem como 

o levantamento de campo que indicou as características particulares de Aracaju neste tema, 

foi desenvolvido um modelo de gestão de RCD para a cidade. Este modelo procurou 

enfocar não somente os aspectos legais e operacionais da geração, coleta, transporte e 

destinação final, como também outras dimensões de sustentabilidade relacionadas ao 

conceito de desenvolvimento sustentável.   

 

Deve-se ressaltar que o modelo proposto encontra limitações no que diz respeito à 

sua aplicação em outras cidades brasileiras, em que pese seus fundamentos sejam válidos 

para estas cidades, sendo necessário que sejam identificadas suas características 

particulares de geração, transporte e destinação para desenvolvimento de uma solução 

específica. O modelo proposto também não contempla a Zona de Expansão da cidade de 

Aracaju, conhecida como Mosqueiro, e cujas características de ocupação dispersa e 

singular, não permitem sua implantação sem que seja feito um diagnóstico específico.  

 

Técnicas de pesquisa e instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

 Para a apreensão das características das realidades locais no que diz respeito às 

experiências de gestão de RCD foi utilizada a técnica de realização de entrevistas semi-

estruturadas feitas junto a atores relevantes, associada à observação direta, o que foi feito 

tanto nas visitas às cidades de São Paulo e Belo Horizonte quanto em Aracaju.  
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A seleção dos entrevistados obedeceu ao critério de sua representatividade tanto 

para o sistema municipal de gestão de RD em vigor como para o modelo proposto, razão 

pela qual foram escolhidos dirigentes de órgãos públicos e de associações empresariais 

privadas. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: PROCESSO DE 

URBANIZAÇÃO, EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

SISTEMA ATUAL DE GESTÃO DE RCD EM ARACAJU 

 

A organização do espaço urbano não se dá aleatoriamente, mas com base na lógica 

da formação social, situação em que há de se conhecer a atuação dos seus principais agentes 

econômicos e sociais para a compreensão do desenvolvimento das cidades. Num primeiro 

grupo encontram-se os agentes econômicos dentre os quais se destacam os proprietários de 

terras, cujo maior interesse é obter lucro com a transação da terra; os industriais, cujo 

principal interesse reside na localização estratégica para seu negócio; e as empresas 

imobiliárias e firmas de construção, para as quais importa o lucro advindo das construções 

de moradias e de urbanização que transformam o espaço urbano de forma determinante.  No 

segundo grupo, caso das classes não detentoras de capital, sua atuação na transformação do 

espaço urbano se dá na criação de soluções alternativas de moradia, onde se destacam as 

favelas e as autoconstruções. O terceiro grupo agente é o Estado, exercendo tanto o papel de 

indutor/produtor das construções urbanas, seja na contratação de tais obras, seja na 

regulação legal das mesmas, como o de mediador dos conflitos que têm origem nos 

diferentes interesses dos agentes anteriormente citados (Ribeiro, 1989). 

 

 O desenvolvimento de Aracaju como centro urbano não fugiu desta lógica, razão 

pela qual se fará um estudo do processo de urbanização da cidade e suas características bem 

como especificamente do desenvolvimento do setor da construção civil na cidade, de modo 

a compreender a sua dinâmica e poder embasar a proposta do modelo de gestão de RCD. 

 

 

7.1. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE ARACAJU 

 

7.1.1. Características gerais e origem da cidade 

 

O município de Aracaju tem 181,8 Km² de área correspondente ao total de área 

urbana, coordenadas geográficas 10º 55’ 56” de latitude Sul e 37º 04’ 23” de longitude 
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Oeste, população de 520.207 habitantes, regime pluviométrico seco de primavera-verão e 

chuvoso de outono-inverno com precipitação anual variando de 893,1mm a 2.071,2mm, 

temperatura média anual entre 25º e 26ºC (amplitude histórica de 34,2º a 23ºC) e umidade 

relativa do ar alta chegando a 95%. O solo composto é por terrenos sedimentares arenosos e 

argilosos, com cobertura vegetal marcada pela presença de mangues e vegetação de restinga 

e um remanescente de Mata Atlântica. O município é banhado pelos rios Sergipe e seus 

afluentes Poxim e Rio do Sal, e Vaza Barris e, a despeito do que afirma o senso comum, não 

está abaixo do nível do mar. (Araújo, 2006; IBGE, 2007). 

 

Fundada por Inácio Joaquim Barbosa em 1855, Aracaju foi criada para ser a sede da 

Província atendendo a interesses tanto políticos como econômicos. Os interesses 

econômicos estavam ligados à necessidade de um porto melhor localizado, devido ao 

aumento da produção agrícola (especialmente açúcar) da região da Cotinguiba, reflexo do 

aumento do consumo de produtos tropicais afetado pela Revolução Industrial, atendendo 

assim aos interesses dos senhores de engenho (Ribeiro, 1989; Souza, 2005). 

 

A implantação da capital teve sua origem marcada não pela ampliação da sua área de 

ocupação original (povoado situado na colina de Santo Antônio), mas pelo projeto de 

ocupação de uma área formada por trinta e duas quadras medindo 110 m de lado, projetadas 

pelo engenheiro Sebastião Basílio Pirro. Tais quadras foram implantadas em uma “... área 

inundável cheia de lagos e pântanos, extremamente baixa em relação ao nível do mar, por 

meio da realização de aterros com material da vizinhança” (França, 2005; Souza, 2005, p. 

44). 

 

É esclarecedora a descrição feita por Ribeiro (1989, p. 42) da instalação da cidade de 

Aracaju que de início... 

 

... ocupou a duna ao longo do estuário do rio Sergipe, correspondendo, na atualidade, à porção 
que vai da Praça General Valadão (alfândega) até a Rua São Cristóvão. Para o oeste penetrava 
pouco mais de 100m. Esta zona era delimitada, a leste, pelo rio Sergipe, ao norte pelos mangues 
do riacho Olaria, a oeste pelos pântanos do Caborge e ao sul por uma depressão inundável, que, 
em 1867, após vários aterros, ainda era considerada um pântano intransitável. Essa depressão 
hoje é ocupada pela Praça Fausto Cardoso. 
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A implantação de Aracaju se confunde com a necessidade de aterros e, a despeito da 

tentativa de planejar a ocupação da cidade desde o seu início, Vilar (2006) apresenta a 

cidade como projetada e não planejada. Percebe-se que desde a sua origem a história de 

Aracaju foi marcada pela ocupação de áreas de grande importância ambiental promovida 

pelo poder público que sempre atuou como regulador, indutor, e mesmo produtor do espaço 

urbano.  

 

A construção da cidade então foi “se processando a partir de intensa degradação 

ambiental, desde o desmonte de dunas, o aterro de mangues, o desmonte de terrenos da 

Formação Barreiras, a devastação das matas ciliares, o assoreamento e a contaminação dos 

mananciais, além da poluição dos rios” (França, 1999, p. 208). 

 

Melins (2007) relata dois eventos ocorridos em Aracaju que indicam a ação do poder 

público vigente nas décadas de 1940 e 1950, com reflexo nas questões ambientais. O 

primeiro foi a demolição de um areal que se localizava nas imediações da Rua São 

Cristóvão, extendendo-se nas direções norte e leste, e que era tido como um obstáculo à 

urbanização e ao progresso e que, por decisão governamental, foi aplainado tendo esse 

material sido utilizado para aterro de áreas baixas da zona sul. O material foi deslocado por 

via férrea num percurso pelas ruas Capela, Arauá e Avenida Barão de Maruim até a área do 

Canto Escuro, Avenida Ivo do Prado e Fundição. O segundo, ocorrido em 1956, foi o 

desmanche do Morro do Bomfim, famosa zona de boemia e prostituição situada entre a 

Avenida João Ribeiro e ruas Divina Pastora, Lagarto, Vitória, Simão Dias e Siriri, cujas 

areias foram utilizadas para aterro em áreas da zona norte (Ilha das Cobras, Manoel Preto, e 

Brasília, no Bairro Industrial), a despeito do abaixo-assinado feito pelos moradores da área.  

 

 Esta origem caracterizada pela interferência no meio ambiente natural, com os 

aterros de mangues pareceu desenvolver uma banalização das ações de agressão ambiental 

de tal modo que, mesmo com o avanço da legislação protecionista e mudanças nos 

paradigmas ambientais, a sociedade continua realizando ações de agressão ambiental 

(França, 2005). 
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7.1.2. A expansão urbana e a metropolização 

 

Em que pese ter havido uma preocupação inicial de projetar o centro da cidade, com 

seu famoso tabuleiro de xadrez, cujo modelo por vezes foi replicado para fora dos limites do 

centro, a expansão de Aracaju se deu de forma espontânea e desordenada. Fora do quadrado 

de Pirro a ocupação não obedecia aos planos originais e foram surgindo diversas 

construções ao redor de pólos de atração como a Igreja Matriz (construída por volta de 

1860) e a primeira fábrica de tecidos (em 1884). Também foram construídas outras, de pior 

padrão, ao longo de estradas de saída da cidade e que abrigavam população de menor renda 

(inclusive os escravos libertos) tendo em vista as exigências legais de postura urbanística 

que impunham padrões mínimos às construções nas áreas centrais, numa clara segregação 

econômica do espaço urbano (Ribeiro, 1989; França, 2005). 

 

A Primeira Grande Guerra concorreu para o aumento do preço do açúcar e do 

algodão, o que promoveu um aquecimento da economia sergipana e o enriquecimento dos 

produtores da região, que se refletiu num processo de crescimento espacial de Aracaju no 

período de 1900 a 1930. Este intenso crescimento foi marcado pela construção de edifícios 

públicos para hospitais, escolas e repartições, bem como a implantação de redes de água, 

esgoto, elétrica e de transporte (bondes a tração animal) e delineamento dos seus principais 

eixos de expansão (Ribeiro, 1989; Souza, 2005).  

 

Segundo Ribeiro (1989) o período que vai de 1930 a 1964 foi marcado pelo declínio 

da produção agrícola em favor da pecuária, tendo em vista que as regiões sul e sudeste 

incrementaram a sua produção agrícola substituindo as importações antes feitas do nordeste, 

e também pelo aumento da produção industrial de tecidos em conseqüência da Segunda 

Guerra Mundial. Aliado a isto a política de expansão da rede de transportes do Brasil 

(rodoviária e ferroviária), apesar de ter reduzido a importância do porto de Aracaju, marcou 

a afirmação da cidade como centro do comércio e do poder econômico. É deste período a 

definição da zona norte de Aracaju como zona industrial, o que por ironia terminou por 

causar um travamento no ritmo das construções nesta área dada a concentração de terrenos 

nas mãos dos proprietários industriais, e também a consolidação de alguns bairros na cidade, 

a exemplo do Siqueira Campos (com forte presença de comércio), Santo Antônio e Dezoito 
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do Forte e, posteriormente, América, Cidade Nova, Matadouro e Palestina, sendo marcante a 

construção dos chamados casebres de dunas, que representavam em 1934 cerca de 40% das 

edificações de Aracaju. Em paralelo, verificou-se neste período o surgimento, nas regiões 

norte e oeste, de vários loteamentos destinados às classes média e popular, em sua maioria 

desprovidos de infra-estrutura e com acessibilidade precária. 

 

Foi apenas na década de 1950 que se deu o início das preocupações do poder público 

com a expansão das moradias precárias, o que pode ser exemplificado pela publicação em 

1947 de um decreto-lei número 226 que estimulava a construção de grupos de 10 ou mais 

casas populares simultaneamente no perímetro urbano em prazo de três anos, concedendo a 

seus promotores favores fiscais, e pela construção em 1950 do Conjunto Agamenon 

Magalhães, destinado a abrigar as famílias faveladas da Ilha das Cobras, nas imediações da 

fábrica de tecidos Sergipe Industrial (Ribeiro, Op. cit.).  

 

Analisando a dinâmica de ocupação da cidade, Ribeiro (Op. cit.) relata que até fins 

da década de 1960 a expansão se deu pela intensificação do uso das áreas já ocupadas, 

enquanto que a partir da década seguinte foi marcante a incorporação de novas áreas, o que 

foi facilitado em parte pela abertura de novas ruas e avenidas pavimentadas dentre as quais 

se destacam as avenidas Hermes Fontes, 31 de Março e Milício Machado. É de importância 

também a transferência, em 1976, de terrenos pertencentes ao Patrimônio da União para a 

Prefeitura de Aracaju.  

 

No final da década de 1970 foi desenvolvido o Projeto Urbano Integrado de 

Desenvolvimento da Área Metropolitana de Aracaju, cuja base espacial foi o município de 

Nossa Senhora do Socorro tendo como característica a associação das atividades industriais, 

com a implantação do Distrito Industrial de Socorro - DIS, e habitacionais com a construção 

de um novo núcleo populacional destinado à moradia dos trabalhadores das indústrias ali 

instaladas. A construção deste novo núcleo populacional, denominado Complexo 

Habitacional da Taiçoca, foi projetada para ser feita em etapas atingindo 25.000 unidades 

para uma população estimada em cerca de 125.000 habitantes, população que não se contava 

em nenhum município de Sergipe, à exceção da sua capital (França, 1999). 
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Este projeto estava alinhado com o Plano Nacional de Desenvolvimento da década 

de 1980 onde a industrialização aparecia como objetivo maior da política para o nordeste, 

tanto para setor o químico quanto para as atividades agroindustriais, cujo rebatimento no 

processo de urbanização da Grande Aracaju se deu pelos efeitos da implantação do Distrito 

Industrial de Nossa Senhora do Socorro, do Terminal Portuário Marítimo, além dos 

frustrados projetos do Pólo Cloroquímico e da Zona de Processamento para Exportação 

(França, Op. cit.). 

 

Percebe-se este projeto como um dos grandes indutores da metropolização de 

Aracaju, em que pese o esperado desenvolvimento industrial não ter ocorrido como 

planejado, devido especialmente à crise econômica brasileira da década de 1980 (foram 

instaladas muito menos indústrias do que o planejado), tendo em vista que a construção das 

habitações prosseguiu com a implantação dos conjuntos João Alves, Marcos Freire, 

Fernando Collor e Albano Franco, totalizando atualmente cerca de 15.912 casas construídas.  

 

De acordo com França (1999) na década de 1980 foi elaborado o Plano de 

Desenvolvimento para a Região de Aracaju – PDRA, que procurou avaliar os impactos da 

urbanização desta área e propor ações para minimizá-los, além de estruturar o espaço 

regional. Destaque-se como contribuição deste plano a busca de solução para o 

abastecimento de água com a construção da adutora do São Francisco e a melhoria das 

condições do transporte urbano. 

 

Um fator que influenciou a urbanização de Aracaju foi o relativo às transformações 

econômicas iniciadas na década de 1950 e que, a partir da década de 1970 com a 

intensificação da pecuária e sua conseqüente concentração de terras, ocasionaram tanto a 

liberação de grandes contingentes de mão-de-obra do campo para as cidades como a 

aplicação nos centros urbanos dos recursos excedentes do campo, especialmente na 

aquisição ou construção de moradias de alto padrão, não se podendo esquecer a ocupação 

das terras nas periferias das cidades com a pecuária como forma de aguardar a valorização 

da terra. O crescimento de Aracaju ocorreu em grande parte pelo fluxo das correntes 

migratórias devido especialmente ao incremento da atividade pecuária, à penetração do 
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capitalismo rural com incrementos de produtividade e liberação de mão-de-obra, à 

concentração da posse das terras e ao processo de industrialização (Ribeiro, 1989).  

 

Outro fato marcante no processo de crescimento de Aracaju foi a descoberta de 

recursos minerais em Sergipe (petróleo, potássio e calcário, dentre outros) e, em especial, a 

transferência da sede da Região Produtora do Nordeste – RPNE da PETROBRAS - Petróleo 

Brasileiro S.A. para Aracaju ocorrida no início da década de 1970, quando cerca de 1.200 

funcionários desta empresa, muitos dos quais transferidos de Maceió e com poder aquisitivo 

em média maior do que a média da cidade, impactaram o mercado consumidor em geral e o 

imobiliário em particular, alterando não só a sua configuração urbana como também social 

(Ribeiro, 1989; Souza, 2005). 

 

Para França (2005) a exploração de recursos minerais trouxe um desenvolvimento 

econômico ao estado e fez com que a partir da década de1960 Aracaju experimentasse um 

período de crescimento que foi até 1991, conforme pode ser percebido na Tabela 7.1.  

 

Tabela 7.1 
 Evolução da população de Aracaju 

 

Anos
População 

(hab.)

Acréscimo de população 
em relação ao período 

anterior

Crescimento 
médio anual 
de população

1872 9.559
1890 16.336 6.777 377
1900 21.132 4.796 480
1920 37.440 16.308 815
1940 59.031 21.591 1.080
1950 78.364 19.333 1.933
1960 114.162 35.798 3.580
1970 183.670 69.508 6.951
1980 293.131 109.461 10.946
1991 402.341 109.210 9.928
2000 461.534 59.193 6.577

2007(1) 520.207 58.673 8.382  
                                Fonte: Adaptado de França (2005); (1) IBGE (2007) 

 

Para França (Op. cit.) a aparente redução da taxa de crescimento da população 

identificada a partir de 1991 deve ser analisada sob o efeito da metropolização de Aracaju e 



Capítulo 7 – Caracterização da Área de Estudo: Processo de Urbanização, Evolução da Construção Civil e 
Sistema Atual de Gestão de RCD em Aracaju                                                                                                    96 

 

pode ser confirmada pelo crescimento populacional das cidades vizinhas, especialmente 

Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro que tiveram crescimento 

populacional de 142%, 198% e 984% respectivamente, enquanto que a de Aracaju foi de 

77% (Tabela 7.2).  

 
 

Tabela 7.2 
Evolução da população de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e 

São Cristóvão 
 

1980 1991 2000 2007(1)

Aracaju 293.131 401.676 461.534 520.207 227.076 77%
Barra dos Coqueiros 7.939 12.762 17.807 19.218 11.279 142%
Nossa Senhora do Socorro 13.688 67.501 131.679 148.325 134.637 984%
São Cristóvão 24.134 47.490 64.647 71.931 47.797 198%
Total 338.892 529.429 675.667 759.681 420.789

Município
População (hab.) Var absoluta 

1980-2007
Var relativa 
1980-2007

 
         Fonte: Adaptado de França (2005); (1) IBGE (2007) 

 

Com a valorização dos seus espaços centrais, e mesmo dos periféricos, e as políticas 

de implantação de conjuntos habitacionais Aracaju avança, a partir de 1976, sobre os 

municípios de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, mesmo não 

havendo demanda local para tais empreendimentos, que passam a apresentar grandes taxas 

de crescimento populacional pela importação de parte da população que buscava residência 

em Aracaju (Tabela 7.2). Estes conjuntos, muitos dos quais distantes dos centros urbanos 

destes municípios, permanecem ligados muito mais a Aracaju dos que aos municípios onde 

estão implantados, gerando desequilíbrios sociais pela falta de emprego e necessidades de 

transporte para a capital. O governo do estado criou em 1982 a Região da Grande Aracaju, 

formada inicialmente pelos municípios anteriormente citados e mais Laranjeiras, Santo 

Amaro das Brotas, Laranjeiras e Maruim e posteriormente ampliada com a inclusão de 

Itaporanga D’Ajuda e Riachuelo (França, 1999). 

 

A Companhia de Habitação de Sergipe – COHAB-SE, empresa do Governo do 

Estado sucedida pela CEHOP e posteriormente DEHOP, teve papel fundamental como 

propulsora deste crescimento urbano tendo em vista que entre 1968 e 2006 foi promotora da 

construção de 42.793 unidades habitacionais (Tabela 7.3), entre casas (em sua maioria) e 

apartamentos, com destaque para a década de 1980, com a implantação de grandes 
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conjuntos habitacionais, caracterizados como “... cidades encravadas em áreas distantes da 

malha consolidada e de difícil acessibilidade em função das descontinuidades que tanto 

caracterizam Aracaju”.  (França, 2005, p.99).   

 

Acrescida a esta produção habitacional a ação do Instituto Nacional de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais – INOCOOP, que foi responsável pela produção de 5.056 

unidades somente em Aracaju (França, 1999), ocorreu a consolidação da área da Grande 

Aracaju como principal pólo habitacional do estado, concentrando 40% da população 

estadual em cerca de 4% do seu território. 

 
A implantação do Campus Universitário da Universidade Federal de Sergipe, embora 

localizado no município de São Cristóvão a oeste de Aracaju e na sua vizinhança, veio trazer 

uma nova dinâmica a uma área que apesar de já contar com um parcelamento de solo teve a 

sua ocupação intensificada a partir da implantação do conjunto habitacional denominado 

Brigadeiro Eduardo Gomes (França, 1999). 

 
A expansão da área urbana em direção ao sul com a ocupação dos espaços também 

facilitada pela abertura de estradas como Rodovia dos Náufragos e José Sarney e tendo 

como atrativos boas paisagens e amenidades percebidas pela presença do mar, provocou o 

surgimento de loteamentos urbanos em especial os destinados a segunda residência, os quais 

vêem provocando intensa degradação ambiental dada a fragilidade ambiental desta região 

com suas dunas, lagoas e lençol freático elevado. Cabe ressaltar que desde 1982, por decreto 

da Prefeitura Municipal, o município de Aracaju é totalmente urbano (França, 2005). 

 
Para França (1999) a atividade do turismo também contribuiu para a urbanização de 

Aracaju, seja por meio da construção de hotéis privados, incentivada a partir da década de 

1970 pelo governo do estado com apoio da Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR, 

seja pela execução do Projeto Orla, que definitivamente mudou a feição da praia de Atalaia, 

não sem causar grandes impactos ambientais tanto do ponto de vista visual quanto sanitário, 

devido à precariedade dos serviços de drenagem e esgotamento de efluentes. 
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Tabela 7.3 
 Produção habitacional pela  

COHAB-SE/CEHOP/DEHOP na Grande Aracaju – período 1968-2006 
 

Casas Apartamentos Total
1968 460 0 460
1969 498 0 498
1970 353 0 353
1971 434 0 434
1972 396 0 396
1973 58 0 58
1974 1.247 0 1.247
1975 481 0 481
1976 0 0 0
1977 627 0 627
1978 861 0 861
1979 1.272 0 1.272
1980 655 8 663
1981 125 48 173
1982 3.377 1.472 4.849
1983 200 112 312
1984 4.109 112 4.221
1985 418 0 418
1986 1.395 0 1.395
1987 4.523 880 5.403
1988 759 0 759
1989 2.504 544 3.048
1990 221 0 221
1991 0 0 0
1992 5.219 0 5.219
1993 610 128 738
1994 1.844 0 1.844
1995 2.043 0 2.043
1996 0 0 0
1997 1.791 0 1.791
1998 494 0 494
1999 2.093 0 2.093
2000 115 0 115
2001 100 0 100
2002 207 0 207
2003 0 0 0
2004 0 0 0
2005 0 0 0
2006 0 0 0

Total por ano 39.489 3.304 42.793

Ano
Unidades produzidas

 
                               Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em DEHOP/SE (2007) 

 

 

A expansão urbana também se deu na direção sul, facilitada por fatos como a venda 

pela Prefeitura de terrenos aterrados na Rua Vila Cristina, a implantação de iluminação 

pública, o lançamento de vários loteamentos na praia Treze de Julho e a implantação da 
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nova via de acesso à praia de Atalaia, onde surgiram loteamentos destinados às classes de 

melhor poder aquisitivo (Ribeiro, 1989).  

 

Como observado na Tabela 7.3 a produção habitacional pelo Governo do Estado na 

Grande Aracaju foi interrompida no período 2003-2006, e há de se perguntar que ações 

ocorreram neste período de modo a suprir a demanda habitacional que, associada ao 

aumento populacional, continuou crescente, para que não fossem verificados episódios 

críticos de demanda para as faixas de renda de até 3 salários mínimos. 

 

A resposta parece estar na entrada de dois novos atores no processo de produção 

habitacional para a faixa de renda mais baixa da população, que foram a Prefeitura 

Municipal de Aracaju – PMA e o Ministério das Cidades. 

 

A PMA iniciou a sua política de produção habitacional de maneira mais contundente 

a partir de 2001 com o projeto Coroa do Meio, onde foram construídas 652 unidades 

habitacionais (casas) destinadas às famílias ocupantes de área no entorno do mangue do Rio 

Poxim. Esta política tem sido ampliada, e a partir de convênio estabelecido com a Empresa 

Brasileira de Infra-estrutura Portuária – INFRAERO (vinculada ao Ministério da Defesa), 

por meio do qual foi feita a doação de uma área com cerca de 2 milhões de m² próxima ao 

aeroporto de Aracaju, está sendo implantado em parceria com a PETROBRAS o chamado 

Bairro Novo, onde se pretende construir cerca de 2.000 unidades habitacionais populares, 

para famílias com renda até 3 salários mínimos. Até outubro de 2007 cerca de 328 casas já 

se encontravam concluídas e 684 estavam em construção.3 

 

O segundo ator importante é a Caixa Econômica Federal – CAIXA que opera para o 

Ministério das Cidades o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, desenvolvido em 

parceria com Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA e pelo qual se contrata, com recursos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, empresas construtoras para a execução de 

unidades habitacionais. Tais unidades são arrendadas a famílias com renda até R$ 1.800,00, 

que passam a deter a opção de compra do imóvel ao final do período de arrendamento (180 

meses). Têm sido produzidas ou encontram-se em fase final de produção na Grande Aracaju 

                                                
3 Informações obtidas em entrevista realizada com os engenheiros da Diretoria de Obras da EMURB em 05 de outubro de 2007. 
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5.231 unidades, entre casas (2.515), e apartamentos (2.716), numa área total construída de 

255.606,53m² (Tabela 7.4).   

 

Os empreendimentos do PAR em Aracaju têm como característica a construção em 

condomínios cujo número médio de unidades é de 201 e área média de 48,86m²/unidade. 

 

  A sua localização é definida em função do preço do terreno, uma vez que os valores 

pagos pelo empreendimento às construtoras são limitados pela CAIXA e os custos de 

construção praticamente não variam de acordo com o local, restando a opção de escolha de 

terrenos mais baratos para implantação dos empreendimentos. Para evitar a implantação em 

localizações indesejáveis a CAIXA estabelece requisitos mínimos de infra-estrutura a serem 

atendidos pelos empreendimentos, o que facilita a sua aceitação pelos clientes e sua 

conseqüente comercialização.  

 

Tabela 7.4 
Produção habitacional pelo PAR na Grande Aracaju no período 2002-2007 

 

nº unidades área total (m²) casas apartamentos

Aeroporto 126 5.036,22 126 0
Aruana 1140 66.630,76 1140 0
Atalaia 176 8.541,28 0 176

Capucho 407 21.287,64 27 380
Farolândia 448 19.495,04 0 448
Jabotiana 704 30.067,04 0 704
Lamarão 144 6.019,20 0 144

Conj. Marcos Freire 303 12.707,82 303 0
Olaria 160 6.635,20 0 160
Piabeta 140 5.565,00 140 0
Robalo 603 30.639,55 603 0

Santa Tereza 380 14.760,60 140 240
São Conrado 500 28.221,18 36 464

Total 5231 255.606,53 2515 2716

Bairro(1)
Produção de unidades habitacionais

nº de empreendimentos

1
5

1
2

26

1
1
3
4

3

1
2
1
1

 
    Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em CAIXA-GIDUR/AJ (2007a) 

(1) À exceção do Conj. Marcos Freire, que está localizado em N. Sra. do Socorro, os demais 
bairros pertencem ao município de Aracaju  

 

 Outra forma importante de atuação da CAIXA no mercado da construção tem se 

dado pela oferta de financiamento habitacional para a produção de habitação no programa 

denominado Carta de Crédito Associativo, do Ministério do Trabalho e Emprego, no qual se 



Capítulo 7 – Caracterização da Área de Estudo: Processo de Urbanização, Evolução da Construção Civil e 
Sistema Atual de Gestão de RCD em Aracaju                                                                                                    101 

 

oferece financiamento para famílias com renda bruta de até R$ 4.500,00 mensais, 

organizadas em sindicatos, associações ou assemelhadas. 

 

 No período de 2004 a 2007, foram produzidas ou encontram-se em produção 4.241 

unidades, em sua maioria apartamentos (81,5%) totalizando 245.672,16m² de área 

construída (Tabela 7.5). O padrão típico de empreendimento é de condomínios cujo número 

médio de unidades é de 125 e com área média de 57,93m²/ unidade. Tais dados são 

coerentes com os dados levantados para o programa PAR, que destinado a famílias de renda 

mais baixa apresenta unidades com menor em área, o que as torna mais baratas, e em 

condomínios com maior número de unidades, o que reduz os valores de taxas condominiais.   

 

 Os recursos para o programa Carta de Crédito Associativo são originários dos 

próprios mutuários e, sobretudo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

Também tem se observado a alocação de recursos do Orçamento Geral da União a título de 

subsídio para a aquisição de imóveis neste programa para famílias de mais baixa renda e não 

atendidas pelo PAR.4 

 

Tabela 7.5  
Produção habitacional financiada pelo programa Carta de Crédito 

Associativo na Grande Aracaju no período 2004-2007 
 

nº de unidades área total (m²) casas apartamentos

Aeroporto 46 3.537,46 46 0
Aruana 405 24.567,12 405 0

Coroa do Meio 176 12.940,00 0 176
Farolândia 732 41.343,64 0 732
Jabotiana 596 31.467,16 0 596

Luzia 58 4.080,48 0 58
Ponto Novo 761 49.503,13 129 632
Rosa Elze 53 3.366,06 53 0

Santa Lúcia 96 6.056,64 0 96
São Braz 150 8.096,55 150 0

São Conrado 1168 60.713,92 0 1168
Total 4.241 245.672,16 783 3.458

Bairro(1)
Produção de unidades habitacionais

nº de 
empreendimentos

1
3
2

1
1
7

6
4
2
5

34

2

 
   Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em CAIXA-GIDUR/AJ (2007b) 

(1) À exceção do São Braz, que está localizado em N. Sra. do Socorro, os demais bairros 
pertencem ao município de Aracaju  

                                                
4 Informações obtidas em entrevista realizada com o Supervisor de Engenharia da Gerência de Desenvolvimento Urbano da CAIXA em 

Aracaju – GIDUR/AJ em outubro de 2007. 
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7.1.3. A verticalização da cidade 

 

Mantidas as características de horizontalidade das suas construções até fins da 

década de 1960, França (1999, p.179) relata que a verticalização de Aracaju se deu a partir 

da segunda metade da década de 1970, inicialmente com participação do poder público, com 

a construção dos edifícios Estado de Sergipe (com 28 andares) e Hotel Palace, ambos no 

centro da cidade, o que marcou “a integração de Aracaju e mesmo de Sergipe num novo 

tempo político e econômico”, com o uso máximo potencial da terra agora valorizada. A 

partir da década de 1980 o estado promoveu ou apoiou a construção de edifícios residenciais 

multi-familiares de padrão popular, seja por meio da COHAB, do INOCOOP ou do Instituto 

de Previdência de Sergipe – IPES, num volume superior a 6.000 unidades. Também teve 

papel relevante na verticalização a iniciativa privada, cujos recursos para a produção de 

edifícios vieram do Sistema Financeiro da Habitação, inicialmente operado pelo Banco 

Nacional da Habitação – BNH que foi posteriormente sucedido pela CAIXA. 

 

O processo de verticalização iniciado no centro da cidade avançou na direção da 

zona sul, em parte pela pouca testada dos lotes da região central (6,0 a 8,10m), e teve a 

contribuição da implantação de projetos de exploração mineral no estado, tais como a 

PETROBRAS Mineração S.A. – PETROMISA, a instalação da unidade de gás natural da 

PETROBRAS e a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – FAFEN o que provocou a 

migração de trabalhadores de padrão econômico e cultural diverso do aqui encontrado até 

então (França, 1999). 

 

Para Ribeiro (1989) este processo de verticalização nas direções sul e sudoeste da 

cidade contribuiu para a elitização destas áreas e a conseqüente expulsão das populações de 

mais baixa renda. 

 

De modo sintético França (1999) define o processo de urbanização e metropolização 

de Aracaju como sendo fruto de políticas públicas estaduais autoritárias e segregadoras que, 

mesmo nem sempre sendo efetivadas, serviram para moldar a ocupação do espaço urbano da 

cidade e consolidá-la como centro do poder decisório, promover o fortalecimento 
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econômico de setores como a construção civil e legar problemas de gestão urbana a Aracaju 

e municípios limítrofes. 

 

7.2. CONSTRUÇÃO CIVIL EM ARACAJU: ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

Conhecidas as características do desenvolvimento urbano de Aracaju, tratado no item 

anterior, cabe compreender como se deu o desenvolvimento do setor da construção civil na 

cidade e de que forma, em que pese tenha trazido grandes benefícios a Aracaju, quer seja 

pela produção de moradias e equipamentos urbanos, quer seja pela geração de ocupação e 

renda para uma parcela significativa da sua população, tem deixado sua marca no meio 

ambiente urbano. 

 

7.2.1. Histórico e situação atual 

 

Inicialmente marcada pelas construções simples, foi apenas a partir da década de 

1960, de acordo com Vilar (2006), que se observou a presença da técnica nas construções de 

Aracaju, seja pelos elementos de fachada ou mesmo pelo surgimento de edifícios com mais 

de duas plantas, o que pode ser entendido como o início de uma nova fase da construção em 

Aracaju. 

 

Dados levantados por Ribeiro (1989) permitem identificar, após a década de 1960, 

três fases distintas na evolução das construções na cidade. A primeira no período que vai de 

1964 a 1967, foi marcada pela construção de imóveis pequenos (área média inferior a 

100m²) e seus índices de crescimento foram baixos; a segunda de 1968 a 1974, com altos 

índices de crescimento embora de distribuição irregular; e a terceira de 1975 a 1981, que 

marca a “explosão” da cidade em várias direções, observando-se também para estas duas 

últimas fases um aumento da área média de construção, chegando a atingir 370m². A mesma 

tendência de crescimento de área se observou nos loteamentos, cujas áreas de lote 

inicialmente variavam em torno de 200m² e que foram se modificando até atingirem mais de 

360m². 
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Destacando as políticas de habitação social desenvolvidas no Brasil, Campos (2006) 

apresenta a Lei nº 4.380/64 que cria o Banco Nacional da Habitação – BNH como um marco 

por tratar da questão de erradicação de favelas e do atendimento ao déficit habitacional, 

além de estruturar um sistema financeiro baseado nos recursos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS e das cadernetas de poupança. Este sistema denominado Sistema 

Financeiro da Habitação – SFH, preconizava o atendimento à demanda das classes de maior 

poder aquisitivo pelos bancos privados, enquanto que as famílias de renda inferior seriam 

atendidas pelos Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOP’s 

(famílias de renda entre 5 e 10 salários mínimos) e pelas Companhias de Habitação – 

COHAB’s (famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos). Este modelo não incorporava 

as famílias com renda inferior a 1 salário mínimo, historicamente detentoras da maior 

parcela do déficit habitacional, bem como os que não tinham como demonstrar renda 

formal. 

 

A política habitacional teve dois efeitos marcantes sobre a cidade. De um lado 

contribuiu com o aumento da imigração, visto que se disseminou a idéia de que em Aracaju 

havia casa dada para morar e de outro ajudou a criar espaços vazios localizados entre a 

malha urbana já consolidada e estas novas áreas, permitindo assim a valorização destas áreas 

vazias o que veio estimular a expansão imobiliária (França 1999). 

 

O rápido crescimento populacional criou uma demanda por habitação que elevou os 

preços dos aluguéis, resultando em estímulo ao empresariado local para investimento em 

habitação. Assim é que na década de 1970 surgiram na cidade várias empresas imobiliárias e 

construtoras, atuando tanto na produção dos conjuntos habitacionais como na incorporação 

de empreendimentos a serem financiados com recursos do SFH para serem vendidos às 

classes média e alta. 

 

Segundo Souza (2005), foi apenas na década de 1970 que se deu o início do 

desenvolvimento da construção civil em Aracaju como atividade empresarial estruturada, 

fortalecida pelo surto desenvolvimentista ocorrido nesta década e que culminou com um 

processo de verticalização da cidade na década de 1980, voltado não só para as classes mais 
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abastadas, mas também para o setor de habitação popular com deslocamento de suas 

populações de favelas para grandes conjuntos habitacionais na periferia da cidade ou mesmo 

na chamada Região da Grande Aracaju.  

 

No que diz respeito à estrutura de mercado, a construção civil em Aracaju, como de 

resto em todo o Brasil, apresenta-se composta por dois setores distintos embora interligados. 

Um deles tem como cliente o poder público nas suas três esferas, e suas empresas são 

conhecidas como empreiteiras, e o outro formado pelas empresas que produzem edificações 

para venda aos clientes privados, conhecidas como incorporadoras ou imobiliárias. Vale 

lembrar que algumas empresas atuam nos dois segmentos, concomitantemente. 

 

As empresas construtoras da Grande Aracaju, cerca de 674 em 2005, segundo 

Tavares (2007), são oficialmente representadas pelo Sindicato da Indústria de Construção 

Civil em Sergipe – SINDUSCON-SE, que conta com apenas 81 associados. Também 

existem duas outras associações patronais representativas do setor, que são a Associação dos 

Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário – ADEMI-SE e a Associação Sergipana dos 

Empresários de Obras Públicas e Privadas – ASEOPP, que contam com 22 e 26 construtoras 

associadas respectivamente. Foi verificado que a maioria das empresas associadas à ADEMI 

ou à ASEOPP são também associadas ao SINDUSCON-SE.  

 

Três características devem ser ressaltas no perfil das empresas construtoras da 

Grande Aracaju. A primeira diz respeito ao porte destas empresas onde 97%, segundo 

Tavares (2007) eram, em 2005, de micro e pequeno porte empregando até 99 funcionários; a 

segunda refere-se à atuação destas empresas que, não obstante serem sediadas na Grande 

Aracaju, atuam em várias partes do estado; e a terceira reflete no baixo nível de participação 

junto às entidades de representação, onde apenas cerca de 8,9% são associadas ao 

SINDUSCON-SE. 

 

Historicamente marcado por um grande número de empreiteiras e com poucas 

empresas incorporadoras, estas últimas invariavelmente empresas de maior porte, o setor da 

construção civil tem tido seu perfil alterado pelo aumento no número de empresas de 

incorporação em Aracaju, que atuam tanto na produção de empreendimentos com um 
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pequeno número de unidades quanto na produção de médios e grandes empreendimentos 

para os programas PAR e Carta de Crédito Associativo da CAIXA, já tratados neste 

trabalho. As causas desta mudança encontram-se tanto na escassez da contratação de obras 

públicas, fato que pode ser ilustrado em Aracaju pela paralisação da produção habitacional 

pelo governo do estado no período 2003-2006, já apresentado neste capítulo, como na maior 

oferta de financiamento habitacional notadamente a partir do ano de 2005. Na década de 

1990 a escassez de recursos para financiamento habitacional fez com que as incorporadoras 

financiassem seus clientes diretamente tornando este mercado inacessível para as empresas 

de pequeno porte ou pouco capitalizadas. 

 

Estas mudanças têm trazido mais dinamismo ao mercado aumentando sua 

competitividade e, conseqüentemente, contribuindo com incrementos de produtividade e 

melhoria da qualidade, tanto dos produtos como dos processos. 

 

 

7.2.2. Danos ao meio ambiente 

 

Segundo Vilar (2006, p 111) em Aracaju “a maior intensidade edificatória e o maior 

crescimento demográfico se coadunam com os maiores problemas ambientais da cidade.”  

 

Além das ações de iniciativa do poder público destinadas ao saneamento da área da 

nova capital, e que resultou no aterro de áreas inclusive de mangues, a implantação dos 

conjuntos habitacionais, que tanto contribuíram para o crescimento da cidade e sua 

metropolização, não se deu sem que tivessem havido grandes impactos ambientais. 

Exemplos destes impactos foram o aterro de áreas de grande fragilidade ambiental, como 

mangues e restingas; a grande exploração de recursos naturais na produção de insumos e 

matérias-primas utilizados nas atividades de construção; a concentração urbana e seus 

efeitos nas demandas de água e energia; e, nas soluções para o destino de seus efluentes 

domésticos e resíduos sólidos, muitas vezes precárias. 

 

Um dos impactos ambientais mais significativos decorrentes das atividades da 

construção civil é a extração de minerais para a produção de agregados especialmente areia, 
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arenoso e pedra (granítica ou calcária). Não foram encontrados registros históricos nem 

atuais da extração de pedras em Aracaju, entretanto, a extração de areia e de material 

argiloso tem ocorrido em grande escala. Informações de construtores com atuação desde a 

década de 1970 indicaram a utilização de jazidas no Rio Poxim (próximo à Universidade 

Federal de Sergipe), no bairro Jabotiana (ao longo da Avenida Tancredo Neves) e no bairro 

Santa Maria, o que corrobora semelhante informação obtida em Daltro Filho et al. (2005).  

 

A visita feita a algumas destas áreas mostrou que em parte delas ainda há extração de 

material, enquanto que outras jazidas foram desativadas sem que houvesse preocupação com 

a remediação ambiental da área, conforme pode ser verificado nas figuras 7.1 a 7.4.  

 

Levantamento de dados feito junto à Administração Estadual do Meio Ambiente - 

ADEMA mostrou que de 92 empreendimentos de mineração identificados na Grande 

Aracaju apenas 25 (27,1%) possuíam licenças de operação vigentes, sendo que 62 (67,4%) 

encontravam-se com licenças de operação vencidas e 5 (5,4%) não estavam licenciados.  

 

Muito embora estes dados não permitam dimensionar o número real de 

empreendimentos que funcionam de maneira clandestina, o que se presume não sejam 

poucos pelo observado nesta pesquisa, o número elevado de empreendimentos com licenças 

vencidas pode indicar que ao final da exploração da jazida a prática corrente é abandoná-la 

sem a devida reparação dos danos ambientais causados, o que poderia ser confirmado com 

um aprofundamento deste estudo. A ADEMA reconhece a existência de empreendimentos 

nesta situação, porém não os possui cadastrados devido à sua estrutura limitada para 

fiscalização, atuando na maioria das vezes em atendimento às denúncias a partir das quais 

são gerados processos que resultam na elaboração de Planos de Reconstrução de Áreas 

Degradadas – PRAD’s 
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                          Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  

 
Figura 7.1 

Área de antiga exploração de material argiloso no bairro 
Jabotiana (próximo ao conjunto Sol Nascente) 

 
 
 

 
                           Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  

 
Figura 7.2 

Área de antiga exploração de areia no bairro Jabotiana 
(próximo ao conjunto Santa Lúcia) 
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                          Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  

 

Figura 7.3 
Área de antiga exploração de material argiloso no bairro 

Jabotiana (vizinho ao conjunto Orlando Dantas) 
 

 

 
                          Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  

 
Figura 7.4 

Jazida de material argiloso na região do bairro Santa Maria 
(próximo à entrada do Aterro Terra Dura) 
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Atualmente o abastecimento de agregados para o mercado da capital é feito a partir 

de diferentes jazidas da região da Grande Aracaju ou mesmo fora dela, sendo mais comum a 

importação de pedras de jazidas localizadas nos municípios de Itaporanga D’Ajuda e 

Itabaiana, enquanto que material argiloso, areia fina, piçarra e areia grossa usualmente vêm 

de jazidas situadas em São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo e Aracaju. 

 

No que diz respeito às jazidas em operação localizadas em Aracaju, observou-se uma 

grande atividade na região sudoeste da cidade no limite com o município de São Cristóvão e 

próximo ao Aterro Controlado do bairro Santa Maria, cujo volume explorado apesar de não 

quantificado, foi tomado como expressivo pela contagem do número de caminhões 

carregados trafegando pela via de acesso a esta região (cerca de 15 em pouco mais de 02 

horas de observação). Em apenas uma das jazidas de areia em atividade da região, foi 

verificada uma cava com dimensões de cerca de 160m de comprimento por 65m de largura e 

4,5m de altura o que implica num volume de 46.800 m³ de areia já escavados, conforme 

apresentado na Figura 7.5 (no detalhe da figura observam-se equipamentos de extração e 

transporte de areia). 

 

 
                          Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  
 

Figura 7.5 
Jazida de areia na região do bairro Santa Maria (próximo à 

estrada do Aterro Terra Dura) 



Capítulo 7 – Caracterização da Área de Estudo: Processo de Urbanização, Evolução da Construção Civil e 
Sistema Atual de Gestão de RCD em Aracaju                                                                                                    111 

 

7.3. SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RCD EM ARACAJU  

 

7.3.1. Aspectos legais 

 

No que diz respeito aos aspectos legais da gestão de RCD em Aracaju, há três órgãos 

que têm papel relevante, dois dos quais são municipais e um estadual. Descreve-se a seguir 

os papéis desempenhados por estes órgãos.  

 

O órgão municipal responsável pela gestão de resíduos sólidos em Aracaju é a 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, criada em dezembro de 1990, e cuja 

finalidade é a de planejar, coordenar e executar as atividades referentes à limpeza pública e à 

prestação de serviços urbanos à população do município. Na prática a EMSURB é 

responsável não só pelos serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos, 

em especial os lixos domiciliar, comercial e industrial, como também por uma série de 

outras atividades que incluem poda e varrição de ruas, gerenciamento e limpeza de 

mercados, feiras livres, parques, cemitérios, lavanderias e outros espaços públicos; 

fiscalização da propaganda em locais públicos e também do comércio ambulante e, 

finalmente, pelo controle da poluição sonora. 

 

As atividades da EMSURB são exercidas tanto diretamente por seu quadro técnico e 

equipamentos quanto pela contratação de empresas privadas cabendo à mesma o 

gerenciamento e a fiscalização das atividades executadas por estas contratadas. 

 

O órgão municipal encarregado do licenciamento de obras de construções e reformas 

em Aracaju é a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, criada em 1975, 

inicialmente com o objetivo de administrar e regularizar os Terrenos de Marinha e 

acrescidos, cedidos ao município pelo governo federal. Atualmente a EMURB também é 

responsável pela implantação e manutenção da malha viária e da rede de drenagem; pelas 

construções de edificações de equipamentos urbanos municipais e da própria PMA, bem 

como fiscaliza as construções privadas e ocupações irregulares de áreas públicas em toda a 

capital.  
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Segundo informações da própria EMURB, todas as obras de construção, reforma, 

ampliação e demolição, como também os parcelamentos, desmembramentos e 

remembramentos devem ser licenciados, e é neste processo que se encontram as atribuições 

da EMURB com relação à gestão de RCD, uma vez que a Resolução CONAMA Nº 

307/2002 prevê, no parágrafo primeiro do Artigo 8º, que os projetos de gerenciamento de 

resíduos elaborados pelos grandes geradores devem ser apresentados juntamente com o 

projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal.  

 

Esta prática não é observada em Aracaju, uma vez que a EMURB não inclui na sua 

relação de documentação a ser apresentada para licenciamento de construções e reformas o 

projeto de gerenciamento de RCD, cobrando, entretanto, que seja apresentada licença prévia 

ou de instalação emitida pela ADEMA, órgão que tem como uma das exigências para 

emissão de sua licença de instalação a apresentação do projeto de gerenciamento de RCD. 

Na concessão do habite-se a EMURB novamente se vale da ADEMA ao solicitar que seja 

apresentada licença de operação emitida por este órgão.  

 

Vale ressaltar que a EMURB não exige apresentação da licença de instalação da 

ADEMA nos casos de edificações unifamiliares nem naquelas que sejam servidas por rede 

de esgoto operada pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, sendo neste caso 

necessária apresentação de declaração desta empresa de saneamento de que o 

empreendimento localiza-se em área atendida por rede de esgoto que se encontra em 

operação. 

 
 

O órgão responsável pelo licenciamento ambiental, no âmbito do estado, é a 

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA, autarquia estadual criada pela Lei nº 

2.181, de 12 de outubro de 1978 e que tem como objetivos principais a melhoria da 

qualidade ambiental e o combate à poluição. 

 

A ADEMA exige que todas as obras de pessoa jurídica ou, independente disto, que 

estejam localizadas em áreas de proteção, devem ser objeto da sua análise para emissão das 

licenças prévia, de instalação e de operação uma vez que as licenças para construção são de 

responsabilidade da EMURB. A licença prévia autoriza o desenvolvimento de projetos 
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enquanto que a licença de instalação permite a execução do projeto, por fim, a licença de 

operação libera o empreendimento para uso. 

 

Esta autarquia vem exigindo desde 2005 a apresentação dos projetos de 

gerenciamento de RCD como um dos itens obrigatórios à emissão das licenças de instalação. 

Quando da sua análise para a obtenção das licenças de operação necessárias ao habite-se, a 

ADEMA exige a comprovação da destinação adequada dos RCD, embora admita que este 

processo ainda ocorre com falhas, uma das quais é a inadequação da área indicada pela 

PMA para disposição destes resíduos (Aterro da Terra Dura), o qual não é sequer licenciado 

para operar, e a não destinação de todo o RCD gerado pelas construções para o citado aterro. 

 
Com relação aos prazos previstos na Resolução CONAMA Nº 307/2002 para 

implantação do sistema de gestão de RCD em Aracaju, a situação no município é de grande 

atraso, conforme se vê no quadro 7.1. 

 
 

Quadro 7.1 
Situação de Aracaju com relação aos prazos definidos pela Resolução CONAMA  

Nº 307/2002 
 

Ação Prazo Situação Atual 
Elaboração do PIGRCC 02/01/04 Ainda não elaborado 

Implementação do PIGRCC 01/07/04 
Ainda não implementado e sem elaboração e 
regulamentação de lei específica 

Elaboração do PMGRCC 02/01/04 Ainda não elaborado 

Implementação do PMGRCC 01/07/04 
Ainda não implementado, possuindo ações pontuais como 
distribuição de caixas coletoras específicas para RCD e 
sensibilização de carroceiros no conjunto Sol Nascente 

Proibição de disposição de 
RCC em aterros domiciliares 
e “bota fora” 

01/07/04 
Local autorizado para disposição de RCC é o Aterro 
Controlado da Terra Dura 

Elaboração do PGRCC para 
análise do órgão competente 

02/01/05 Exigido pela ADEMA a partir de janeiro/05 

Elaboração do PGRCC para os empreendimentos que 
necessitam de licenciamento de operação de sistema de 
tratamento de efluente de esgoto sanitário, a partir de 
janeiro/05 
Implementação de sistema de gestão de resíduos em 
canteiro de obra em 17 construtoras, a partir de agosto/05 

Implementação do PGRCC 02/01/05 

Exigência pela ADEMA de comprovantes da destinação de 
RCC para emissão de licença de operação dos 
empreendimentos que apresentaram o PGRCC 

Fonte: Carvalho & Daltro Filho, 2006 
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7.3.2. Aspectos operacionais 

 

Os aspectos operacionais da gestão de RCD envolvem etapas distintas e que, para 

melhor compreensão, devem ser analisadas separadamente, o que se fará a seguir. 

 

Caracterização do RCD 

 

Estudos feitos por Daltro Filho et. al. (2005) permitiram a caracterização dos RCD 

gerados em Aracaju conforme dados apresentados a seguir: 

 

• massa específica aparente de 1.235 kg/m³; 

• composição média de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 

(conforme já visto no capítulo 5) é de 73,44% Classe A, 2,46% de Classe B, 

23,24% de Classe C e 0,86% de Classe D; 

• predominância de resíduos de origem mineral (argamassas, concreto e 

elementos cerâmicos), provenientes das atividades de produção de fundações, 

alvenaria e estrutura. 

 

Tais informações permitem concluir que as características dos RCD gerados em 

Aracaju apresentam conformidade com resíduos semelhantes produzidos em outras cidades 

brasileiras conforme demonstrado no estudo de Pinto (1999), e, portanto, com alto potencial 

de reciclabilidade, o que os torna adequados à proposta que se fará ao final deste trabalho.  

 

Geração 

 

No que diz respeito à geração de RCD novamente aparecem os estudos realizados 

por Daltro Filho et. al (2005) como maior referência a ser considerada para Aracaju, onde se 

encontrou uma geração aparente de cerca de 505 t/dia. Saliente-se que esta quantidade 

representa 65% do total da produção de resíduos sólidos urbanos na cidade, sendo, portanto, 

superior ao resíduo domiciliar o qual ordinariamente é o centro das maiores preocupações na 

questão de resíduos sólidos urbanos. Destaque-se ainda que este valor é coerente com 

levantamento feito por D’Almeida e Vilhena (2000, apud Daltro Filho et al., 2005) para as 
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cidades de Ribeirão Preto-SP (67%), Belo Horizonte-MG (51%), São José dos Campos-SP 

(68%) e São José do Rio Preto (60%) e Pinto (1999) - 64% em Campinas-SP, 62% em 

Jundiaí-SP, 70% em Ribeirão Preto-SP, 58% em São José do Rio Preto, 55% em Santo 

André, 67% em São José dos Campos, 54% em Belo Horizonte-MG e 61% em Vitória de 

Conquista-BA. 

 

Com relação à responsabilidade na geração de RCD pelos grandes e pequenos 

geradores, de acordo com Daltro Filho et. al (Op. cit.), 65% deles são produzidos pelos 

pequenos geradores (obras informais e reformas), cabendo aos grandes geradores (obras 

formais de construtoras) a responsabilidade pelos 35% restantes, o que contradiz o senso 

comum de que o grande volume de resíduos é gerado pelas construtoras. 

 

Analisando os dados apresentados por Daltro et al. (Op. cit., p. 50 e 59) referentes à 

composição dos RCD, tanto gerados em canteiros de obras (grandes geradores) quanto 

aqueles encontrados nos depósitos irregulares (pequenos geradores), observa-se uma 

similaridade onde aparecem como itens mais significativos os resíduos Classe A (argamassa, 

solo/areia, cerâmica vermelha, cerâmica branca, concreto e pedras), representando estes 

itens 63,55% do total dos RCD gerados em canteiro e 80,17% dos resíduos dos depósitos 

irregulares. Dois itens de RCD verificados merecem destaque: o primeiro diz respeito ao 

gesso que aparece como um item significativo nos RCD dos grandes geradores (8,07%) e 

desprezível nos pequenos geradores (0,22%), o que encontra explicação pela tecnologia 

utilizada nos diferentes tipos de obra; e o segundo é a presença de itens não identificados 

classificados por aqueles autores como Restos que representam 21,18% dos RCD dos 

grandes geradores e 18,94% dos resíduos dos pequenos geradores, o que pode indicar 

problemas na segregação.  

 

A geração de RCD obviamente encontra-se diretamente ligada à execução das 

construções e demolições, daí podendo-se tomar como um bom parâmetro para a atividade 

de construção o licenciamento para construção de áreas feito pelo órgão municipal bem 

como a produção de habitações. 
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O levantamento de dados referentes ao licenciamento de construções em Aracaju 

coletados junto à EMURB (2007) indicou valores totais de 316.118,24 m² e 444.639,43 m² 

de áreas licenciadas nos anos de 2005 e 2006 respectivamente, inferiores aos valores obtidos 

por Daltro Filho et. al. (2005) para os anos de 2003 e 2004 que foram de 560.084,87m² e 

649.794,90m² respectivamente (ver Tabela 7.6).  

 

Tabela 7.6 
Áreas licenciadas para construção no período 2003-2006 em Aracaju 

Ano Área licenciada (m²)
2003 556.084,87
2004 649.794,90

2005(1) 316.118,24

2006(1) 444.639,43  
                              Fonte: Adaptado de Daltro Filho et al.(2005); (1) EMURB (2007) 

 

Ainda que os dados pareçam incoerentes uma vez que é de se esperar um aumento 

gradativo de valores de áreas licenciadas, a queda no quantitativo destas áreas registrada 

entre os anos de 2004 e 2005 parece ser explicada pela retração da oferta de recursos para 

financiamentos habitacionais verificada no período, o que se refletiu no decréscimo de 

empreendimentos financiados com recursos do programa PAR e Carta de Crédito 

Associativo conforme demonstrado na Tabela 7.7. 

 

Tabela 7.7 
Evolução do número de unidades produzidas pelos programas PAR e 

Carta de Crédito Associativo no período 2003 a 2006 em Aracaju 
 

PAR Carta de Crédito Associativo Total
2003 2.730 - 2.730
2004 1.406 407 1.813
2005 - 913 913
2006 320 2.761 3.081
2006 4.456 4.081 8.537

Unidades produzidas
Ano

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em CAIXA-GIDUR/AJ (2007a); CAIXA-GIDU/AJ (2007b) 

 

De qualquer modo, os números levantados indicam não só o potencial gerador de 

RCD na cidade como também a análise de sua distribuição espacial pode subsidiar com 

valiosas informações a implantação do sistema de gestão de RCD. 
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Em termos de localização das construções licenciadas e, analogamente, da geração 

de RCD pelo setor formal, verificou-se na pesquisa no período de 2005 e 2006 uma maior 

concentração de licenciamentos nos bairros Ponto Novo, Inácio Barbosa, Farolândia, 

Grageru, Jardins e Luzia, com somatório de áreas licenciadas superiores a 25.000 m²/ano 

(Figura 7.6). 

 

Segundo Daltro Filho et al. (2005), na pesquisa relativa à implantação de sistemas de 

gestão de RCD pelas construtoras de Aracaju, não obstante 57% delas afirmarem ter 

conhecimento da Resolução CONAMA 307/2002, a grande maioria do total pesquisado 

(93%) disse não ter programa de gestão de RCD, e, mais preocupante, 51,2% dessas 

afirmaram não ter previsão para implantação de sistema de gestão para os RCD contra 

apenas 41,5% que afirmaram pretender implantá-lo em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em EMURB (2007)  

 
Figura 7.6  

Distribuição das áreas licenciadas por bairro nos anos de 2005 e 2006 em 
Aracaju 

 

 

Há que se registrar a ação do SINDUSCON-SE, em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Sergipe - SEBRAE-SE e com o 

Oceano Atlântico

Até 2.000m²/ano De 2.001 a 10.000m²/ano De 1.001 a 25.000m²/ano Acima de 25.000m²/ano

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro

Oceano Atlântico

Até 2.000m²/ano De 2.001 a 10.000m²/ano De 1.001 a 25.000m²/ano Acima de 25.000m²/ano

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro
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Instituto Euvaldo Lodi de Sergipe – IEL-SE, por meio do qual estão sendo desenvolvidas 

ações no sentido de implantar nas empresas construtoras de Aracaju sistemas de gestão de 

RCD com foco na Resolução CONAMA Nº 307/2002, com a participação de cerca de 17 

empresas (Carvalho & Daltro Filho, 2006). 

  

Coleta e transporte 

 

As atividades de coleta e transporte de RCD em Aracaju ocorrem de cinco maneiras 

distintas, sendo três delas com a participação direta da EMSURB e outras duas onde a 

EMSURB exerce papel regulador, que são: 

 

a) Pela EMSURB coletando RCD a pedido dos contribuintes por meio do fone 

0800 2841300; 

 

b) Pela EMSURB na coleta dos RCD dispostos irregularmente nos espaços 

públicos, sendo este serviço feito tanto por meio de contrato com empresas 

prestadoras de serviço como com a utilização de equipamentos e pessoal 

próprios da EMSURB;  

 

c) Pela EMSURB na coleta dos RCD dispostos em caixas coletoras dispostas 

em diversos bairros da cidade; 

 

d) Pelas empresas prestadoras de serviço e contratadas pelos geradores, sejam 

estes grandes ou pequenos. Tais serviços são prestados com a utilização de 

caçambas metálicas estacionárias colocadas nas obras e que são 

posteriormente recolhidas por caminhões tipo poliguindaste; 

 

e) Pelos carroceiros, que coletam pequenos volumes (até cerca de 0,5 m³) e em 

grande parte dos casos os destinam inadequadamente. 

 

A descrição detalhada destas diferentes maneiras de atuação será feita a seguir de 

modo a permitir a compreensão do sistema de coleta e transporte de RCD na cidade. 
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O sistema de coleta da EMSURB pelo fone 0800 2841300 atende à solicitação tanto 

de pessoas físicas como de construtoras, muito embora o foco seja a coleta de pequenos 

volumes (até 10 viagens). O valor cobrado pelo serviço é de R$ 31,50/caçamba com 6,0 m³ 

e os RCD, após serem coletados com o uso de pás carregadeiras, são transportados por meio 

de caçambas e destinados ao Aterro da Terra Dura. A média mensal de coleta de RCD por 

este sistema é de aproximadamente 303 m³. 

 

A coleta de RCD depositados irregularmente nos espaços públicos feita pela 

EMSURB é a essência do que Pinto (1999) chamou de gestão corretiva, uma vez que ocorre 

quando os RCD são dispostos irregularmente pelos geradores levando à municipalidade a 

corrigir esta disposição coletando os resíduos que são encaminhados para o Aterro Terra 

Dura. Tal prática é didaticamente identificada na Figura 7.7 onde se vê em primeiro plano 

RCD resultantes da disposição irregular (margem de canal), o carregamento destes resíduos 

pelo equipamento mecânico com auxílio dos agentes de limpeza, e o caminhão para 

transporte do material até o Aterro Terra Dura, distante cerca de 20 Km deste local de 

disposição clandestina. 

 

 
                        Fonte: Pesquisa de campo (out/2007)  

 

Figura 7.7 
Ação corretiva do poder público municipal 
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Ainda que na pesquisa tenha sido verificado que esta gestão corretiva é bem 

executada, com coletas diárias de resíduos, a lógica que lhe dá suporte é equivocada, 

obrigando à municipalidade despender vultosos recursos na sua execução. 

 

Observando-se a Tabela 7.8, verifica-se que os gastos com esta gestão são crescentes 

e que no ano de 2006 foram de R$ 3.712.771,74, tendo sido gastos até o mês de agosto de 

2007 R$ 2.720.776,82. Projetando-se o gasto total para o ano de 2007, com base na média 

dos meses de janeiro a agosto, encontram-se valores da ordem de R$ 4.081.165,00. Estes 

valores referem-se apenas aos custos com a remoção de entulhos não incluindo as despesas 

com varrição, resíduos domiciliares e afins, limpeza de praias, varrição e resíduos de 

serviços de saúde, cujas quantidades para efeito de comparação com os RCD também são 

apresentados na Tabela 7.8.  

 

 
Tabela 7.8 

Resumo de volumes de resíduos coletados e gastos públicos municipais com serviços de 
remoção de entulho 

 
Serviço Unid. 2003(1) 2004(1) 2005(2) 2006(2) 2007(2)(3)

Coleta, transporte e destino final de 
resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 
públicos e feiras livres

Ton 119.416,09 112.496,01 128.786,73 139.291,64 98.652,42

Varrição manual e mecanizada de vias e 
logradouros públicos

Km 22.799,22 37.347,68 38.511,58 37.887,17 26.546,91

Limpeza de praias e canais Km 1.781,99 1.802,56 1.386,45 1.540,79 932,00
Coleta e transporte de resíduos dos 
serviços de saúde

Ton 1.189,21 1.256,26 1.341,59 1.415,02 912,41

Remoção de resíduos sólidos da 
construção civil (entulhos)

Ton 87.707,53 108.235,69 106.664,32 112.816,26 82.442,36

Remoção de resíduos sólidos da 
construção civil (entulhos)

R$ - 2.975.982,90 3.827.866,14 3.712.771,74 2.720.776,82
 

Fonte: (1) Daltro et al. (2005); (2) EMSURB (2007); (3) Dados de janeiro a agosto 
 

Quanto à coleta de RCD depositados nas caixas coletoras públicas, existe uma 

rede de 57 destas caixas distribuídas em 26 diferentes bairros de Aracaju destinadas a 

receber RCD de pequenos geradores. As caixas coletoras são de dois tipos havendo 21 

caixas verdes e 36 caixas vermelhas (estas fruto de um convênio da EMSURB/PMA com a 

INFRAERO) e que têm capacidade de armazenamento de 30 m³ e 5 m³ cada, 

respectivamente (ver Figura 7.8).  
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    Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  
 

Figura 7.8 
Modelos de caixas de coleta utilizadas pela EMSURB 

 

As caixas, dispostas em locais estratégicos definidos de acordo com a observação das 

equipes da EMSURB quanto à geração de resíduos (ver Figura 7.9), são acompanhadas por 

um agente de limpeza contratado de empresa terceirizada que faz a função de zelador da 

caixa e do espaço ao seu redor. Foram visitadas todas as caixas e em todas elas foi verificada 

a presença dos respectivos zeladores, que atuam de Segunda-feira a Sábado, ainda que em 

algumas delas um só agente zelasse por mais de uma caixa localizada em área próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em pesquisa de campo (nov/2007) 

Figura 7.9 
Localização das caixas coletoras da EMSURB em Aracaju 

Oceano Atlântico

Presença de caixas coletoras vermelhas

Presença de caixas coletoras verdes

Presença de caixas coletoras vermelhas e verdes

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro

Oceano Atlântico

Presença de caixas coletoras vermelhas

Presença de caixas coletoras verdes

Presença de caixas coletoras vermelhas e verdes

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro
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As caixas são colocados em áreas ora públicas (que vão desde terrenos da 

municipalidade ou mesmo de propriedade dos governos federal ou estadual) até as próprias 

ruas, ora privados sem que haja uma permissão formal para este uso. Não há um prazo de 

permanência delas em determinados locais, tendo sido percebida uma mobilidade destas 

caixas de acordo com as necessidades identificadas pela EMSURB (na pesquisa de campo 

percebeu-se que algumas caixas estavam em locais diferentes daqueles da relação fornecida 

pela GERLU/EMSURB). 

 

O recolhimento das caixas se dá tão logo tenham sua capacidade atingida (ou, por 

vezes, até ultrapassada) sendo que, no caso das caixas verdes, o recolhimento é feito por 

empresa privada contratada pela PMA, enquanto que as vermelhas são recolhidas pela 

própria EMSURB, ocorrendo em ambos os casos a operação semelhante de carregamento e 

transporte para o Aterro Terra Dura. 

 

Quanto ao conteúdo depositado nas caixas foi verificado que há uma grande 

variedade de materiais que vão desde o lixo doméstico e comercial até resíduos volumosos 

(sofás, computadores e televisores), passando por resíduos de poda, carcaças de animais e 

até mesmo resíduos de saúde em pouquíssima quantidade. É curioso notar que, embora 

destinadas a RCD, na maioria das caixas os RCD são colocados não no interior da caixa mas 

ao seu redor, ora para serem recolhidos segregadamente ora utilizados para regularização da 

própria área, numa demonstração involuntária da aplicação da Resolução CONAMA 

307/2002 que prevê a reutilização como alternativa à destinação para aterros sanitários.  

 

Na maioria dos locais onde as caixas estão situadas, foi observada a atuação de 

catadores, especialmente junto às caixas verdes, chegando a serem encontrados cerca de 10 

catadores agindo junto à caixa situada no Coqueiral, enquanto que em uma das caixas 

situada no bairro Jabotiana o mesmo catador foi visto por três dias seguidos como se ali 

fosse o seu ponto fixo de trabalho. 

 

Há uma percepção, que é compartilhada pela própria EMSURB, de que na maneira 

como está sendo mantido e operado este sistema se encontra um estímulo para que a 
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população local utilize estas caixas de maneira inadequada como vem sendo feito, com a 

colocação de outros tipos de resíduo que não apenas RCD conforme relatado, tendo em vista 

a eficiência da gestão corretiva. Exemplo desta inadequação pode ser verificado nas visitas 

às caixas coletoras realizadas aos Domingos, dia em que não se verifica a presença dos 

zeladores, quando se percebe uma má utilização das mesmas com a colocação de carcaças 

de animais e acúmulo de resíduos no seu entorno, mesmo havendo espaço suficiente para 

colocação no seu interior. 

 

Questionada sobre ser causa desta utilização indevida das caixas uma possível falha 

no sistema de coleta de resíduos domiciliares, a qual é feita diariamente em alguns bairros 

(Centro, Suissa, Santo Antônio, Treze de Julho, Salgado Filho, São José e Siqueira Campos) 

enquanto que nos outros bairros é feita em dias alternados, a EMSURB não concorda, 

atribuindo a causa à falta de conscientização e indisciplina da população.  

 

O volume coletado mensalmente nestas caixas atinge valores de cerca de 1.460 t/mês 

nas caixas verdes e cerca de 330 t/mês nas vermelhas. 

 

No que diz respeito ao sistema de coleta e transporte operado pelas empresas 

particulares, há uma predominância de atuação das empresas do tipo disque-entulho, em 

que a estrutura de coleta e transporte é feita a partir da colocação de caixas coletoras nas 

obras (ver Figura 7.10), nas quais são depositados os RCD, e que após terem seu volume 

preenchido ou ao final do período de uma semana (o que ocorrer primeiro) são recolhidas e 

em seu lugar colocadas novas caixas vazias. Também foi verificada, em menor escala, a 

atuação de transportadores autônomos que se utilizam de caminhões de carroceria baixa, 

carregados manualmente, e mesmo de algumas construtoras que dispõem de equipamentos 

de carregamento (retro-escavadeiras ou pás-carregadeiras) e de transporte (caçambas), 

fazendo elas próprias os serviços de coleta e transporte de RCD. 
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                          Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.10 
Exemplo de caixa coletora privada de RCD  

 

 

Não foi verificado nenhum tipo de agrupamento deste tipo de transportadores, quer 

seja em associações ou mesmo sindicatos. 

 

Na pesquisa de campo feita nas ruas de Aracaju, foram encontradas 163 caixas 

coletoras pertencentes a 7 diferentes empresas, além de 7 caixas não identificadas (ver 

Tabela 7.9) muito embora duas destas empresas (Paulista Entulho e Mago Entulho) 

pertençam ao mesmo empresário. Na tentativa de se conhecer a origem dos RCD, foi feita 

uma classificação do tipo de obra onde estavam localizadas as caixas coletoras, adotando-se 

a referência de Const para as caixas localizadas em canteiros de obra de grandes geradores e 

Part para aquelas encontradas em obras de unifamiliares e pequenas reformas. Os resultados 

indicaram uma predominância de caixas nas obras de pequeno porte (59,4%). 
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Tabela 7.9 
Distribuição das caixas coletoras privadas (por empresa) em Aracaju 
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           Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em pesquisa de campo (nov/2007) 

 

 Quanto à localização destas caixas observou-se uma concentração nos bairros de 

maior poder aquisitivo e também de maior ocupação, conforme se vê na Figura 7.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em pesquisa de campo (nov/2007) 

 

Figura 7.11 
Localização das caixas coletoras das empresas privadas em Aracaju 

 

 

Oceano Atlântico

0 a 2 caixas 3 a  5 caixas 6 a 10 caixas Acima de 10 caixas

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro

Zona de expansão não pesquisada

Oceano Atlântico

0 a 2 caixas 3 a  5 caixas 6 a 10 caixas Acima de 10 caixas

Legenda

Rio Sergipe

São Cristóvão

N. Sra. do Socorro

Zona de expansão não pesquisada
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Os equipamentos de coleta e transporte mais comuns são as caixas coletoras e os 

caminhões poliguindaste, como também os caminhões de carroceria baixa, que podem ser 

vistos na Figura 7.12. Os valores cobrados pela coleta e transporte nos caminhões de 

carroceria baixa variam de R$ 80,00 a R$ 100,00 por carrada com 6,0 m³, sendo de 

responsabilidade do contratado o carregamento do caminhão, enquanto que no caso das 

empresas tipo disque-entulho estes valores variam de R$ 55,00 até R$ 70,00 por caixa 

havendo diferentes modelos cujas capacidades oscilam entre 4,0 e 5,0m³.  

 

A diferença de valores cobrados pelas empresas do tipo disque-entulho diz respeito 

não apenas ao volume da caixa, mas principalmente à necessidade ou não de apresentação 

de comprovante da destinação do RCD no Aterro Terra Dura ao contratante, o que poderia 

caracterizar a prática da destinação inadequada pelas empresas transportadoras. Estas 

empresas alegam que os RCD não encaminhados para o Aterro Terra Dura são destinados 

para terrenos privados, por solicitação dos seus proprietários.    

 

 

 

 

  
     Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.12 
Equipamentos de coleta e transporte de RCD 

 

Vale destacar que não há exigência por parte do poder público municipal de que as 

empresas sejam cadastradas para operarem neste sistema de coleta e transporte, o que 

dificulta uma identificação dos responsáveis pelas mesmas e ordenação da atividade. A 
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única exigência feita pela EMSURB diz respeito à necessidade de autorização para descarte 

de resíduos no Aterro Terra Dura, sendo que a consulta feita à relação das empresas que 

possuem tal permissão apresentada pela EMSURB em setembro/2007, demonstrou haver 15 

construtoras autorizadas, e que das 7 empresas do tipo disque-entulho identificadas na 

pesquisa de campo apenas 2 possuíam tal autorização. 

 

Como dado complementar aos obtidos nesta pesquisa, Daltro Filho et al. (2005) 

verificaram que 75% das construtoras pesquisadas utilizam os serviços de terceiros na coleta 

e transporte de entulhos (empresas de coleta ou mesmo carroças), sendo que as demais 

operam com sistema próprio, sendo marcante a informação de que 75% delas não conhecem 

o local de destino final dos seus RCD. 

 

Por fim, o sistema de coleta e transporte efetuados pelos veículos a tração animal 

(carroças), largamente criticada e, paradoxalmente, utilizada por grande parte da população. 

 

Este sistema está fundamentado na utilização de veículos movidos a tração animal 

(carroças) operados por seus condutores (carroceiros), que atuam tanto no transporte de 

RCD quanto no de materiais de construção, razão pela qual invariavelmente são encontrados 

junto às lojas que vendem estes materiais (Figura 7.13). 

 

  
    Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.13 
Utilização de veículos a tração animal 
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A identificação destes agentes de transporte de RCD é de fundamental importância e 

a construção do seu perfil vem sendo desenvolvida no âmbito do projeto denominado 

Sustentabilidade urbana em Aracaju: projeto carroceiros que vem sendo desenvolvido 

tecnicamente pela Assessoria Técnica da EMSURB. 

 

No relatório parcial das atividades do projeto apresentado no mês de agosto de 2006, 

Agra (2006) verifica-se um perfil dos carroceiros feito a partir de levantamento de campo 

cujos principais resultados são apresentados a seguir: 

 

• 55% são casados; 

• 13% não possuem instrução e 70% têm apenas o 1º grau incompleto; 

• 84% são donos da carroça e do animal o que caracteriza a atividade como 

autônoma;  

• 85% têm mais de 2 anos de atuação na atividade, sendo que 93% do total são 

apenas carroceiros. 

 

Tais dados permitem caracterizar os carroceiros como de baixa escolaridade e 

dependentes economicamente desta atividade (de característica autônoma) como sua 

principal, e muitas vezes exclusiva, fonte de renda. 

 

A atualização desta pesquisa até o mês de agosto de 2007 indica que já foi realizado 

o cadastramento de 278 carroceiros distribuídos em 21 bairros da capital. Há, entretanto, 

uma percepção de que o número total de carroceiros em atividade em Aracaju passa de 

2.000, podendo chegar até a 3.000 segundo estimativa do Sr. Ivonildo Pereira dos Santos, 

vice-presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos a Tração Animal – 

SCAVATA, conhecido como Sindicato dos Carroceiros.5 

 

De acordo com informações obtidas junto aos carroceiros encontrados quando da 

pesquisa de campo, o valor cobrado pelo frete de RCD em carroça situa-se entre R$ 5,00 e 

R$ 10,00 e as distâncias percorridas usualmente não excedem 1,5 Km. Foi verificado 

                                                
5 Entrevista concedida ao jornalista Mauro Araújo do jornal CINFORM (ed. nº 1.283 de 12 a 18 de novembro 
de 2007).   
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também que os carroceiros são usuários do sistema de caixas coletoras da EMSURB como 

local de deposição de resíduos, o que indica uma pré-disposição para incorporação destes 

agentes à rede de coleta de RCD de pequenos geradores conforme modelo proposto por 

Pinto e Gonzáles (2005a). 

 

Ainda no âmbito do projeto Sustentabilidade urbana em Aracaju: projeto 

carroceiros, numa iniciativa conjunta da EMSURB, Superintendência Municipal de 

Transporte e Trânsito – SMTT e com o apoio da Faculdade Pio Décimo, Secretaria 

Municipal Saúde (Vigilância Sanitária), Secretaria Municipal de Educação, dentre outros, 

está previsto um conjunto de ações que têm como objetivo geral implementar um sistema de 

planejamento das atividades desenvolvidas pelos carroceiros na capital, entre as quais se 

incluem o cadastramento dos mesmos, a identificação de pontos de disposição adequada 

para os materiais por eles transportados, cuidado e prevenção de doenças dos animais e a 

realização de oficinas e cursos com o intuito de orientar os carroceiros no que diz respeito ao 

trato dos animais, regras de trânsito, educação e saneamento ambiental bem como noções e 

práticas de cidadania. 

 

Como resultado desta iniciativa foi apresentado e encontra-se já aprovado na Câmara 

de Vereadores de Aracaju, aguardando ser encaminhado ao Executivo, um Projeto de Lei de 

autoria do vereador Pastor Jony Marcos que disciplina as normas de tráfego e de registro dos 

carroceiros e seus veículos, estabelecendo locais e horários permitidos para circulação deste 

tipo de veículo. Este projeto obriga à utilização de carroças dotadas de equipamentos 

mínimos de segurança (inclusive placas identificadoras) e com dimensões máximas 

padronizadas, que, após atenderem aos requisitos necessários, receberão licença para tráfego 

a ser renovada anualmente. Além do veículo também deverá ser objeto de autorização o seu 

condutor. 

 

Apesar deste projeto de lei citado prever como obrigação da PMA a criação de 

Ecopontos para que neles os carroceiros depositem os resíduos sólidos, não há qualquer 

indicação de que a disposição irregular de resíduos seja considerada infração, enfraquecendo 

assim a sua aplicação no que diz à gestão de RCD.  
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De modo sintético as características dos agentes coletores de RCD em Aracaju foram 

levantadas e os resultados são apresentados no Quadro 7.2.  

 

Quadro 7.2 
Caracterização dos agentes de coleta de RCD em Aracaju 

 

Equipamentos mais utilizados
Capacidade 
volumétrica 
(m³/viagem)

Percurso médio 
(km/viagem) (1)

Faixa de preço 
(R$/viagem)

Poliguindastes e caçambas 4 a 5 5 a 7 55 a 70

Caminhões basculantes 5 a 6 5 a 7 nd

Caminhões carroceria madeira 5 a 6 5 a 7 80 a 100

Carroças a tração animal 0,5 1 5 a 10  
          Fonte: Adaptado de Pinto (1999) 

 (1) Considerado o destino informado pelos transportadores e não o destino oficial cujo percurso médio 
seria de cerca de15 Km 

 
 

Destinação 

 

O local oficialmente indicado pela EMSURB para deposição de RCD é o Aterro 

Terra Dura localizado no bairro Santa Maria, onde não são cobradas taxas para recebimento 

de resíduos, muito embora a PMA pague à empresa terceirizada que opera o aterro por todo 

o material que é ali depositado. Segundo a EMSURB a decisão de não cobrar pela 

disposição de material neste aterro tem como objetivo diminuir o descarte clandestino, 

embora reconheça que a tendência, a exemplo do que já ocorre em outros municípios, é que 

seja cobrada uma taxa para esta deposição. 

 

De acordo com informações da EMSURB, o Aterro Terra Dura recebe uma média de 

860t/dia de resíduos orgânicos e inorgânicos. A quantidade de RCD levada diretamente para 

este aterro é de aproximadamente 22 t/dia, quantidade esta que é complementada pela ação 

da gestão corretiva que eleva o total de RCD destinados ao Aterro terra Dura para 294 t/dia, 

o que corresponde a 34,1% da quantidade de resíduos sólidos totais e também inferior à 

quantidade de RCD gerada diariamente em Aracaju, que era de 505 t/dia em 2005, segundo 

estimativa de Daltro Filho et al. (2005). Deve-se ressaltar que parte dos RCD recebidos pelo 
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Aterro Terra Dura são utilizados na cobertura das células de resíduos domiciliares e de 

saúde, segundo informação da EMSURB. 

 

Cabe então perguntar qual o destino desta diferença entre o volume de RCD gerado e 

o transportado para o Aterro Terra Dura. A resposta foi dada por Daltro Filho et al. (Op. cit.) 

que relatou terem sido encontrados 295 depósitos irregulares espalhados pela cidade, além 

da existência de 1307 “pontos de entulho” localizados especialmente nas calçadas 

“[...]decorrentes de pequenos reparos/reformas residenciais [...]” localizados especialmente 

nos Bairros Coroa do Meio, Atalaia, Farolândia, São Conrado, Jabotiana e Inácio Barbosa 

(Daltro Filho et al., 2005, p.41). Os autores ressaltam ainda que: 

 
Na cidade também são encontradas áreas de bota-fora (a maioria clandestina), onde são 
depositados os resíduos oriundos da construção e demolições, bem como áreas aterradas com este 
tipo de material, o que tem gerado um grave processo de impactos e de degradação ambiental. 
Grande parte deste material é depositado em cursos d’água, canais, áreas de manguezais, 
gerando grandes impactos ao meio ambiente, havendo, portanto, necessidade de se criar, por 
parte do poder público municipal, áreas de transbordo e triagem para esses materiais. (grifo no 
original) 

 

Considerando também a informação prestada pelo diretor de uma das empresas 

transportadoras, de que boa parte dos RCD coletados é destinada a aterros de terrenos 

privados, cujos proprietários chegam a pagar para receber os resíduos, consegue-se 

identificar completamente o destino dos RCD gerados diariamente em Aracaju. 

 

No que diz respeito ao aterro de áreas privadas com a utilização de RCD, não há 

legislação que discipline este tema, uma vez que de acordo com a EMURB faz parte das 

suas atribuições o licenciamento de obras enquanto que as atividades de aterro não são 

licenciáveis. Entretanto os casos em que a fiscalização da EMURB identifica a execução de 

aterros nocivos ou em áreas de fragilidade ambiental, como por exemplo as áreas de lagoas 

de drenagem da zona de expansão, o proprietário é notificado a apresentar a licença de 

construção, baseado na presunção de que o aterro será destinado à execução de alguma obra, 

esta sim passível de licenciamento. Esta ação da EMURB tem de fato ocorrido segundo 

informação da Diretora de Planejamento. 

 

De acordo com a EMSURB, a fiscalização da destinação inadequada dos 

transportadores tipo disque-entulho é feita de modo pontual, quer seja pela aplicação de 
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multa ao transportador, quando da verificação em flagrante de deposição irregular, ou ainda 

quando verificada a ocorrência de grandes volumes depositados em determinado local, 

ocasião em que uma notificação é gerada pela EMSURB dirigida ao proprietário da área e 

encaminhada à SMTT e ao Ministério Público na esperança de que alguma providência seja 

tomada, uma vez que não há legislação específica para este tema. Caso se verifique que a 

deposição foi feita em área de preservação o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ou ADEMA são constatados. 

 

Na visão da EMSURB, o principal problema da destinação irregular em Aracaju está 

na ação dos carroceiros que são em grande número e não identificáveis. A pesquisa de 

campo mostrou haver razão nesta percepção, entretanto também foram notadas inúmeras 

áreas de bota-fora na cidade, algumas das quais com grandes volumes depositados a 

exemplo dos bairros Jardins (próximo ao Shopping Jardins), Jabotiana (diversos locais), 

Farolândia (imediações do Conjunto Augusto Franco), Coroa do Meio (próximo ao 

Shopping Riomar), São Conrado (próximo ao Rio Poxim), Santa Maria (diversos locais) e 

Capucho (Centro Administrativo), conforme se vê nas figuras 7.14 a 7.17. 

 

 

 
                          Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 
Figura 7.14 

Bota-fora no bairro Capucho 
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                          Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.15 
Bota-fora no bairro Jabotiana 

 

 

 
                          Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.16 
Bota-fora no bairro Santa Maria 
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                          Fonte: Pesquisa de campo (nov/2007)  

 

Figura 7.17 
Bota-fora no bairro Farolândia 

 

O Quadro 7.3 apresenta, de modo sintético, as três formas de disposição final de 

RCD verificados em Aracaju, conforme já discutido. 

 

Quadro 7.3 
Resumo da destinação de RCD em Aracaju 

Destino Quantidade 
estimada 

Avaliação 

Diretamente pelos geradores no 
Aterro Terra Dura 

22 t/dia Quantidade muito pequena se 
comparado ao total de RCD gerados 

No aterro Terra Dura pela ação da 
gestão corretiva da EMSURB 

272 t/dia Transferência de custo do gerador 
para o poder público municipal  

Nos terrenos privados e nas áreas 
públicas não atendidas pela gestão 
corretiva 

278 t/dia(1) Ocorrência de impactos ambientais 
(obstrução da rede de drenagem, 
desenvolvimento de vetores nocivos 
à saúde, etc.) e má qualidade dos 
aterros privados 

    
    Fonte: Daltro Filho et al. (2005); GERLU/EMSURB (2007) 

(1)Valor obtido pela diferença entre a estimativa de geração diária de RCD e os valores de destinação ao 
Aterro Terra Dura obtidos na EMSURB 
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7.3.3. Aspectos econômicos 

 

No que diz respeito aos aspectos econômicos, procurar-se-á tratar de dois itens 

distintos que são a visão dos construtores, já caracterizados como grandes geradores, e o 

consumo de agregados na capital, base para avaliação da viabilidade econômica das 

atividades de reciclagem de RCD. 

 

Na visão dos dirigentes patronais entrevistados, o conhecimento da legislação ambiental 

relativa à construção civil (especialmente a Resolução CONAMA Nº 307/2002) pelos 

construtores é baixo, embora crescente, ocorrendo o primeiro contato com as exigências 

legais, via de regra, quando da cobrança pelo poder público por ocasião da obtenção de 

licenças. De modo geral, não há nos construtores a idéia de que são responsáveis pelo 

destino final dos RCD, uma vez que pensam estar transferindo esta responsabilidade aos 

transportadores quando da sua contratação. 

 

Para um deles, os gastos atuais com a coleta e transporte de RCD pelas obras não 

representam valores significativos se comparados aos outros itens de custo de uma 

edificação, e as maiores dificuldades para implantação de um sistema de gestão verificam-se 

nas obras de prazos curtos e de fluxo irregular de pagamento (características da maioria das 

obras públicas), razão pela qual acredita ser mais viável a implantação de sistemas de gestão 

de RCD em obras de incorporação própria.  

 

 Para o representante do SINDUSCON, as vantagens de implantação de um sistema 

de gestão de RCD nas obras residem numa melhor organização dos fluxos de materiais e de 

pessoal no canteiro, num incremento da motivação dos operários que ao participarem do 

sistema têm aumentada sua auto-estima, e também se reflete nos ganhos de imagem da 

empresa. Este último aspecto também foi identificado como vantagem pelo dirigente da 

ASEOPP que, entretanto, alertou para a temporalidade desta vantagem, que a seu ver segue 

o caminho da implantação dos processos de qualidade nas construtoras que inicialmente 

eram identificados como um diferencial e hoje constituem condição básica de 

competitividade.  
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 Para que se estabeleçam condições para o cumprimento da legislação, por parte dos 

construtores, estes entrevistados concordaram que o sistema de gestão municipal relativo aos 

RCD deve ser melhor organizado e que as organizações patronais estão dispostas a 

participar ativamente deste processo. 

 

Questionados se haveria alguma resistência, por parte das empresas construtoras na 

utilização dos agregados reciclados, foram unânimes em afirmar que não, demonstrando 

inclusive o interesse de que o setor produtivo que representam participe da exploração desta 

atividade não como forma de auferir lucro, mas de modo a viabilizar a destinação adequada 

dos RCD dos associados, bem como na redução de seus custos de produção. 

 

 Como forma de se avaliar a viabilidade econômica para implantação de uma 

recicladora de RCD que atenda à Grande Aracaju tentou-se, sem sucesso até o momento, 

determinar o volume de agregados consumido nesta região. Entretanto uma estimativa feita 

com base no consumo de cimento e a informação do consumo de agregados pela EMURB 

na produção de artefatos de concreto e na pavimentação de vias urbanas (Tabela 7.10), 

indicam um caráter promissor desta iniciativa.  

 

 De acordo com a CBIC (2007), o consumo de cimento em Sergipe no ano de 2006 

foi de 270.225 t, o que equivale a 5.404.500 sacos de 50kg. Considerando que a população 

da Grande Aracaju representa cerca de 40% da população do estado, infere-se que o 

consumo de cimento nesta região tenha sido de aproximadamente 2.161.800 sacos. John 

(2004) estima que o traço padrão para utilização de agregados associados ao cimento seja de 

1:6 em volume (para cada 1 medida em volume de cimento são adicionadas 6 medidas em 

volume de agregados), o que indicaria um consumo de agregados na Grande Aracaju no ano 

de 2006 de 466.948 m³, uma vez que cada saco de cimento de 50 kg possui um volume de 

cerca de 36 litros ou 0,036 m³.  
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Tabela 7.10 
Utilização e custo anual com aquisição de agregados pela EMURB 

 

Utilização Agregados utilizados
Consumo anual 

(m³)
Valor Unit 

(R$)
Valor Anual 

(R$)

Brita 0 17.000,00 42,00 714.000,00
Pó de brita 15.500,00 31,00 480.500,00
Areia média/fina 14.000,00 15,00 210.000,00

Sub-total para produção de massa asfáltica 46.500,00 1.404.500,00

Brita 0 1.000,00 42,00 42.000,00
Areia grossa lavada 800,00 20,00 16.000,00

Sub-total para produção de pré-moldados 1.800,00 58.000,00

Execução de base e 
sub-base

Cascalho 20.000,00 21,00 420.000,00

Sub-total para produção de base e sub-base 20.000,00 420.000,00

Total geral 68.300,00 1.882.500,00

Produção de Massa 
Asfáltica

Produção de Pré-
moldados

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado entrevista feita com engenheiro da unidade de produção de massa 

asfáltica e pré-moldados da EMURB (2007) 
 

Considerando-se a produção diária de RCD em Aracaju estimada por Daltro Filho et 

al. (2005) em 505 t/dia, o que equivale a um volume de cerca de 408,9 m³/dia), encontra-se 

uma produção anual de 149.251,00 m³ de RCD que se totalmente reciclados seriam 

absorvidos pelo mercado de agregados.  
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8. PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DE RCD PARA 

ARACAJU: CIDADE LIMPA 

 

A proposta de sistema de gestão municipal de RCD que ora se faz é fruto do 

reconhecimento da dimensão do problema e suas origens e também da busca de uma 

alternativa mais sustentável de destinação para estes resíduos, embora reconheça a 

necessidade de alternativas que envolvam a mudança dos paradigmas de produção dos 

mesmos como solução ainda mais eficaz, embora de menor viabilidade no momento atual.  

 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS DO MODELO PARA ARACAJU 

 

O modelo que aqui se propõe tem como base os princípios da responsabilidade pela 

geração e o compromisso com a destinação, e procura atender tanto aos aspectos legais 

quanto busca incorporar as cinco dimensões da sustentabilidade definidas por Sachs (1993) 

e já abordadas nos capítulos 3, 4 e 5, quais sejam: social, econômica, ecológica, espacial e 

cultural. 

 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002, cabe aos municípios, no 

âmbito do seu Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, o 

estabelecimento de diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 

responsabilidades tanto dos grandes como dos pequenos geradores, de modo a se obter 

uma solução sustentável e duradoura. 

 

Assim, uma proposta de sistema municipal de gestão de RCD não pode ser 

desenvolvida sem que esteja de acordo e tenha como base a Resolução CONAMA Nº 

307/2002, instrumento legal que “estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a 

minimizar os impactos ambientais” (Brasil, 2002, p. 95). 
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8.2. ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

Com base na análise já feita de que as características de geração, transporte e 

destinação são distintas, variando de acordo com os diferentes tipos de geradores 

(pequenos e grandes conforme classificação já apresentada), o sistema municipal de gestão 

de RCD, aqui denominado de Cidade Limpa, será estruturado de modo a contemplar na sua 

operação as diferenças de ação destes atores centrais. Exemplos destas diferenças são o 

volume gerado diariamente de RCD; os fluxos de RCD dentro das obras; os equipamentos 

de coleta e transporte; e a destinação final destes resíduos. Um exemplo de seu fluxograma 

encontra-se ilustrado na Figura 8.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Figura 8.1 
Representação esquemática do fluxo de RCD para o modelo Cidade Limpa 
 

 

Neste fluxograma distinguem-se 3 tipos de diferentes de geradores, quais sejam os 

pequenos geradores, os grandes geradores construtoras e grandes geradores particulares, 
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estes últimos caracterizados como grandes pelo volume gerado diariamente, mas que não 

possuem em suas obras a estrutura e recursos técnicos e materiais de uma construtora. 

 

Para os pequenos geradores o fluxo de RCD será todo ele direcionado das obras 

diretamente para os Ecopontos, onde serão recebidos e segregados pelo agente de limpeza 

responsável pelo Ecoponto. Após esta segregação, os RCD serão destinados de acordo com 

a sua classe ora para a recicladora de RCD classe A, ora para as diferentes unidades de 

reciclagem de resíduos classe B, cabendo aos resíduos classes C e D serem destinados ao 

aterro municipal ou a áreas de transbordo e triagem sejam ele públicos ou privados. O 

transporte dos RCD desde os Ecopontos até o destino final deverá ser feito sob 

responsabilidade do poder público, com os recursos até então empregados na gestão 

corretiva. 

 

No que diz respeito ao fluxo dos resíduos provenientes dos grandes geradores 

construtoras, a segregação deverá ser feita na própria obra, de acordo com o proposto nos 

respectivos projetos de gerenciamento de RCD. Posteriormente estes resíduos deverão ser 

encaminhados ao seu destino final, à semelhança daqueles segregados nos Ecopontos e 

conforme já descrito anteriormente, sendo que neste caso às expensas dos geradores, como 

já acontece atualmente. 

 

Quanto aos resíduos oriundos dos grandes geradores particulares, quando não 

houver condições para segregação dos RCD no próprio canteiro, estes deverão ser 

encaminhados pelos geradores para uma área de transbordo e triagem, com características 

semelhantes a um Ecoponto de grandes dimensões, onde serão igualmente segregados e 

destinados às unidades específicas de reciclagem ou de armazenamento. 

 

Os agregados resultantes da reciclagem de RCD classe A deverão retornar ao 

processo produtivo, o que se dará mais facilmente pelo consumo destes pelos grandes 

geradores construtoras. Para que isto ocorra é necessário que haja caracterização destes 

agregados e um esforço de divulgação da sua aplicabilidade, a ser feito juntamente pelos 

órgãos de pesquisa e pelas entidades de classe tanto de construtores quanto de profissionais 

do setor. 
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8.2.1. Solução para pequenos geradores 

 

Tendo em vista que a maior parte dos RCD gerados tem como origem os pequenos 

geradores, cerca de 65% no caso de Aracaju, segundo Daltro Filho et al. (2005), uma 

proposta de modelo de gestão não teria viabilidade se não incluísse uma alternativa 

eficiente e viável na coleta, transporte e destinação adequada de tal parcela de resíduos. 

 

Estudos de Pinto (1999), Pinto & Gonzales (2005a) e Azevedo (2006) indicam 

como alternativa eficiente o estabelecimento de uma rede de coleta de pequenos volumes 

de RCD para solução da disposição irregular por parte dos pequenos geradores. 

 

Os Ecopontos, locais destinados ao recebimento de pequenos volumes e que 

compõem a rede proposta, são áreas com cerca de 300 a 600 m² e, embora inicialmente 

concebidos para ser parte da solução da destinação dos RCD, devem estar aptos a receber 

também outros tipos de resíduo, tais como os resultantes de poda, volumosos (móveis e 

eletrodomésticos), bem como os provenientes da coleta seletiva, numa tentativa de ordenar 

a destinação de resíduos na cidade de maneira ampla. O lay-out básico dos Ecopontos pode 

ser verificado na Figura 8.2. 
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               Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 8.2 
Lay-out básico de Ecoponto com 500,00 m² 
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Um elemento fundamental no sucesso da rede é a localização dos Ecopontos, cuja 

metodologia utilizada nesta proposta foi a apresentada por Pinto & Gonzáles (2005a), e 

seguiu as seguintes etapas: 

 

• Identificação de locais de disposição irregular usualmente utilizados pela 

coletividade com área mínima de 200m²; 

• Determinação dos limites das bacias de captação de resíduos considerando a 

capacidade de deslocamento de pequenos geradores (entre 1,5 e 2,5 Km); 

• A altimetria da região evitando trajetos de veículos carregados em subidas;  

• A identificação de barreiras naturais (morros, lagoas, etc.) ou urbanas 

(avenidas de grande fluxo, linhas férreas, etc.) que dificultem o tráfego até 

os Ecopontos. 

 

Como locais prioritários para instalação dos Ecopontos, foi verificada a adequação 

das áreas locais onde estão distribuídas as caixas coletoras da EMSURB, citadas no 

capítulo 7 deste trabalho e visitadas na pesquisa de campo. Quando estes locais foram 

considerados inadequados foram pesquisadas outras áreas próximas de modo a atender à 

metodologia utilizada, tendo sido priorizadas nesta escolha as áreas públicas sem utilização 

(como por exemplo lavanderias municipais desativadas) ou mesmo áreas privadas também 

sem uso. 

 

De modo a cobrir com a rede de Ecopontos toda a área do município de Aracaju, à 

exceção da Zona de Expansão, que por suas características de ocupação dispersa e singular, 

necessita de outra abordagem não desenvolvida neste trabalho, foram definidos 40 locais 

para instalação dos Ecopontos, conforme Figura 8.3. A relação dos Ecopontos com 

respectivos endereços encontra-se no Anexo III.  
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De acordo com o modelo proposto por Pinto & Gonzáles (2005a) e já verificado 

nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, será necessário que para cada Ecoponto seja 

feito um projeto simplificado para que se definam os locais de deposição dos diversos tipos 

de resíduos (RCD, de coleta seletiva domiciliar, volumosos, de poda) e com respectivo 

fechamento da área com portões e cerca viva, bem como áreas adequadas para manobras 

de veículos. Deve-se cuidar da sinalização identificadora do local e dotar a área de desnível 

adequado à descarga dos RCD diretamente dos veículos para os coletores.  

 

É necessário que se prevejam diferentes tipos de coletores para os diversos tipos de 

resíduos classificados de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002, conforme 

demonstrado no Quadro 8.1. 

 

Quadro 8.1 
Dispositivos para recebimento de resíduos nos Ecopontos 

 
Tipo de resíduos Dispositivo recipiente 

Classe A Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³ 

Classe B e resíduos da coleta 
seletiva domiciliar 

Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³, ou baias de alvenaria ou madeira, ou 
dispositivos específicos de coleta do tipo “coleta 
seletiva” 

Classe C Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³ 

Classe D Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³ 

Podas Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³ ou baias de alvenaria ou madeira 

Volumosos Caçambas metálicas com capacidade em torno de 
5m³ ou baias de alvenaria ou madeira 

Fonte: Pinto (1999) 

 

Para seu melhor funcionamento, deve-se, a exemplo do modelo proposto por Pinto 

& Gonzáles (Op. cit.), e do verificado no Ecoponto Barão em Belo Horizonte, manter um 

funcionário da Prefeitura ou de entidade parceira (catador cooperado) permanentemente no 

Ecoponto, a fim de disciplinar o recebimento e descarga dos resíduos, inclusive com o 

registro do tipo e origem da carga conforme se vê no modelo de recibo de entrega de 

resíduos (ver Figura 8.4). A utilização deste formulário não só comprovará a destinação 
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responsável como servirá de fonte de coleta de dados da geração de RCD para 

acompanhamento e avaliação do sistema de gestão municipal. Para melhor desempenho 

das funções do responsável pelo Ecoponto, deve-se dotá-lo de pequeno escritório com 

sanitário e local para refeição, podendo ser utilizada também pelos carroceiros, importantes 

parceiros no sucesso deste modelo. 

 

Recibo nº XXXXXXXXX Recibo nº XXXXXXXXX

Placa do veículo: Placa do veículo: 

____________________ ______________________

Resíduo Resíduo Quantidade Un

Classe A Classe A

Classe B Classe B

Classe C Classe C

Classe D Classe D

Volumosos Volumosos

Poda Poda

Outros Outros

Ecoponto receptor Ecoponto receptor
_____________________ _____________________Data:      /      /
1ª via -Gerador 2ª via -Ecoponto  

                            Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 8.4 
Recibo de entrega de resíduos 

 

O lay-out dos Ecopontos deve ser flexível e possuir configurações variadas de 

acordo com a ocorrência de RCD e outros resíduos na região, visto que a pesquisa de 

campo indicou variabilidade na configuração dos resíduos, como por exemplo um menor 

percentual de RCD na composição total dos resíduos dos bairros de menor renda e um 

maior percentual de embalagens nos resíduos dos bairros comerciais. No início da sua 

operação, e com o objetivo de incrementar a segregação de resíduos, deve-se, sempre que 

possível, fazer do Ecoponto local de triagem ao invés de ser somente área de transbordo. 

 

Como estratégia de sensibilização da comunidade e divulgação do programa 

Cidade Limpa os primeiros Ecopontos devem ser instalados em locais de grande 

visibilidade e que estejam bastante degradadas. Outra ação que se mostra eficaz em outras 

cidades visitadas é o chamado Ponto Verde, onde o local situado próximo a um Ecoponto 
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em que se verifica disposição irregular é limpo, e nele colocada faixa com apelo para 

manutenção da limpeza e indicação do Ecoponto mais próximo. 

 

A exemplo do verificado na cidade de Belo Horizonte, a facilitação do uso dos 

Ecopontos pela comunidade local pode ser conseguida com a atração dos carroceiros para 

estas áreas, que ficariam disponíveis para atender às demandas de transporte por meio da 

implantação de sistema de comunicação telefônica, unindo a oferta de trabalho para estes 

transportadores ao seu compromisso com a destinação adequada. A regulamentação do 

tráfego das carroças na cidade, objeto do projeto de lei já citado anteriormente, e, 

principalmente, o cadastramento dos carroceiros é um importante instrumento para o 

sucesso dessa parceria. 

 

Por fim, numa contribuição à sustentabilidade, deve-se prever a possibilidade da 

utilização de energia solar nos Ecopontos, e sua construção (cercas e edificações) ser 

executada com o máximo possível de materiais reciclados (utilização de agregados 

reciclados) ou de fonte renovável (eucaliptos, etc.). Dadas as características da geração de 

RCD, que se modificam com o passar do tempo, as instalações físicas dos Ecopontos 

devem ser feitas de modo a permitir, caso seja necessário, a sua mudança de local com o 

mínimo de demolição e máximo reaproveitamento de componentes. 

 

 

8.2.2. Solução para grandes geradores 

 

A solução proposta para a gestão de RCD dos grandes geradores está fundamentada 

na regulamentação das atividades de transporte de grandes volumes e na identificação de 

áreas adequadas à implantação de instalações de transbordo e triagem, bem como de 

recicladoras de RCD, ou ainda de aterros licenciados. 

 

A regulamentação das atividades de transporte de grandes volumes passa pela 

obrigatoriedade da elaboração de cadastro dos transportadores, sejam eles empresas ou 

autônomos, e também pelo estabelecimento de regras que disciplinem sua ação, tais como: 
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• padronização das caixas coletoras; 

• definição dos locais para colocação das caixas nas obras (proibir a 

colocação sobre passeios); 

• estabelecimento de horários de coleta e transporte em determinados bairros 

da cidade; 

• exigência de anuência formal para deposição de RCD em terrenos privados. 

   

Na identificação de áreas de aterro de RCD, de transbordo e triagem, e de 

reciclagem, foram levantadas três possíveis soluções: a primeira refere-se à utilização das 

áreas atualmente ocupadas por bota-foras clandestinos; a segunda, à recuperação e uso de 

áreas degradadas pela extração de materiais para a própria construção civil; e a terceira diz 

respeito à implantação da unidade de reciclagem dentro do novo aterro sanitário da região 

metropolitana de Aracaju, previsto para o bairro Palestina na cidade de Nossa Senhora do 

Socorro, segundo informação da Diretoria de Operação da EMSURB. 

 

As duas primeiras soluções foram analisadas tendo em vista os resultados do 

diagnóstico realizado por Daltro Filho et al. (2005) e as observações de campo do autor, já 

relatadas no capítulo 7 deste trabalho. A solução de implantação da unidade de reciclagem 

dentro do novo aterro metropolitano não foi considerada neste estudo, tendo em vista a 

indefinição quanto à sua implantação, que depende da formação do consórcio envolvendo 

os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Socorro, muito embora já tenha sido assinado Termo de Ajustamento de Conduta junto ao 

Ministério Público Estadual neste sentido.  

 

Na escolha das áreas aptas à implantação de aterro, transbordo e triagem, e 

reciclagem, foram verificadas, dentre as áreas disponíveis, as que seriam mais indicadas, 

de acordo com os seguintes critérios adaptados de Wiens & Hamada (2007): 

 

• possuir dimensões compatíveis com as necessidades de operação; 

• estar disponível para utilização; 

• possuir deposição clandestina de RCD ou ser área degradada pela extração 

de materiais minerais; 
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• ser área legalmente protegida; 

• ser dotada de infra-estrutura básica (asfalto, rede de água, esgoto e águas 

pluviais) e viária (acessos); 

• não possuir ocupação significativa no seu entorno (residências, 

equipamentos públicos e outros que possam impactar ou serem impactados 

pela unidade). 

 

Prevaleceu na definição da área para a implantação da recicladora a segunda opção, 

cuja escolha recaiu sobre uma área privada localizada na vizinhança da Universidade 

Federal de Sergipe – UFS, outrora utilizada para extração de areia e que atualmente 

encontra-se degradada e sem utilização, que pode ser identificada no círculo da Figura 8.5 

e na Figura 8.6 a vista interna. Esta área apresenta como vantagens a sua dimensão (mais 

de 10.000 m²), a facilidade de acesso e proximidade dos principais centros geradores de 

RCD em Aracaju (cerca de 5 Km distante dos bairros onde se observa maior volume de 

construções com acesso pelas Avenidas Tancredo Neves e Mal. Rondon) e com baixíssima 

densidade de ocupação no seu entorno.  

 

 

 
             Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 8.5 
Localização da área escolhida para implantação da recicladora e/ou aterro de RCD 

Av. Mal. Rondon 

Av. Tancredo Neves 

UFS 
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          Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Figura 8.6 
Vista interna da área escolhida para implantação da recicladora e/ou aterro de RCD 

 

 

Para utilização desta área deve-se obter a permissão formal do seu proprietário, e 

por ocasião da sua implantação, adotar medidas que reduzam os impactos ambientais 

causados pelas atividades de reciclagem de RCD, especialmente o tráfego de veículos 

pesados, a emissão de ruídos e de poeira. Deverão ser observadas também outras 

exigências detalhadas nas NBRs 15112:2004,  15113:2004  e 15114:2004, que tratam 

respectivamente das diretrizes para implantação e operação da áreas de transbordo e 

triagem, áreas destinadas a aterros e áreas para instalação de usinas de reciclagem. 

 
 As principais diretrizes das normas citadas são: 

 

• possuir na entrada identificação da unidade e das atividades ali 

desenvolvidas, bem como da licença de operação; 
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• ser dotada de equipamentos de segurança individual e coletiva, 

especialmente de proteção contra descargas atmosféricas e de prevenção e 

combate a incêndio; 

• possuir sistema de controle ambiental abrangendo o controle de poeira, 

ruído e drenagem; 

• ter o seu perímetro cercado de modo a impedir o acesso de animais e 

pessoas estranhas à unidade, tendo seu acesso controla por meio de portão e  

guarita; 

• dispor de iluminação e energia de modo a permitir seu funcionamento 

normal e suporte a ações de emergência. 

 

 

8.3. ASPECTOS LEGAIS 

 

 A estrutura legal do modelo ora proposto ainda se fundamenta no princípio do 

poluidor-pagador, tendo em vista que sua base é a Resolução CONAMA Nº 307/2002. 

Entretanto deve-se procurar alternativas legais para que seja substituído pelo modelo da 

prevenção (mais indutor de boas práticas do que punitivo), o que necessita de ações de 

educação ambiental e desenvolvimento de uma estrutura de autocontrole social.   

 

É imperioso o desenvolvimento, em prazo imediato, do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, previstos na Resolução CONAMA Nº 

307/2002. 

 

Destaca-se como fundamentais no Plano Integrado a definição de critérios para 

cadastramento dos transportadores, o incentivo à utilização de agregados reciclados, e o 

cadastramento e a definição dos critérios para utilização de áreas públicas e privadas 

destinadas ao transbordo, deposição final ou reciclagem de RCD.  
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O Programa Municipal deve conter as diretrizes para gestão dos pequenos 

geradores, no qual estará contemplada a utilização dos Ecopontos e a regulamentação da 

atividade de transporte desenvolvida pelos carroceiros. 

 

Pode-se incentivar a utilização de áreas privadas como base para Ecopontos e áreas 

de aterros, triagem e reciclagem mediante o incentivo fiscal da redução ou até mesmo 

isenção do IPTU, durante o período de utilização da área, destacando-se que a permissão 

para uso destas áreas deve ser formalizado. 

   

 Como instrumentos legais para esta implantação, Pinto & Gonzáles (2005a) 

apresentam minutas de Lei Municipal estruturadora de um sistema de manejo e gestão de 

RCD e de Decreto Municipal regulamentador deste sistema, que podem ser tomadas como 

base para os documentos locais, respeitadas, obviamente, as suas especificidades.  

 

 

8.4. DIMENSÕES ECONÔMICA E ESPACIAL 

 

Os principais aspectos econômicos passíveis de influência pela implantação do 

sistema de gestão de RCD proposto são a redução dos gastos municipais com a gestão 

corretiva e o desenvolvimento do comércio de agregados reciclados a partir dos RCD, que 

serão tratados a seguir, e a geração de ocupação e renda para catadores, carroceiros e 

agentes de limpeza, a ser abordada no item dimensão social. 

 

Além de ambientalmente mais adequada, a implantação do Cidade Limpa 

proporcionará uma redução dos valores gastos pela municipalidade já a partir do primeiro 

ano de operação conforme se demonstra a seguir. 

 

O custo médio de implantação de cada Ecoponto padrão, de acordo com as 

características já definidas, foi estimado em cerca de R$ 37.471,00 (Tabela 8.1), o que 

implica num investimento total de R$ 1.498.840,00 para os 40 Ecopontos previstos. 
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Para que se possa estabelecer uma comparação entre o gasto municipal atual com o 

sistema de gestão corretiva e o custo do modelo que ora se propõe é importante que sejam 

levantados também os custos de operação deste sistema. 

 

 

Tabela 8.1 
Custo estimado para implantação de Ecoponto 

 

Item Unid. Quant.
Preço Unit. 

(R$)
Preço Total 

(R$)
Aterro para execução de desnível m³ 200,00 18,80 3.760,00

Cerca de madeira m 80,00 14,00 1.120,00

Cerca viva m 80,00 20,00 1.600,00

Portão de madeira m² 10,00 97,85 978,50

Caçambas metálicas un 7,00 1.250,00 8.750,00

Recipientes para coleta seletiva de 
resíduos Classe B

un 6,00 450,00 2.700,00

Escritório m² 20,00 350,00 7.000,00

WC m² 3,75 850,00 3.187,50

Instalações elétricas e telefônicas pt 6,00 125,00 750,00

Instalações hidro-sanitárias pt 5,00 55,00 275,00

Entrada de energia un 1,00 900,00 900,00

Área coberta para espera dos 
carroceiros

m² 22,50 160,00 3.600,00

Cocho para água e alimento dos 
animais

vb 1,00 350,00 350,00

Unidade de captação de energia 
solar

vb 1,00 1.500,00 1.500,00

Totem de identificação vb 1,00 1.000,00 1.000,00

Total 37.471,00  
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Pinto & Gonzáles (2005a) 
 

 

O custo de operação mensal de um Ecoponto foi estimado em R$ 4.732,05, 

conforme Tabela 8.2. Vale destacar que este valor é menor do que o custo atual mensal de 

operação das URPV’s de Belo Horizonte (R$ 6.845,00/unidade/mês segundo Fiúza, 

Pederzoli & Castro e Silva, 2007), entretanto, o seu principal item de custo (a remoção dos 

RCD), além de estar embasado em diagnóstico da geração de RCD da cidade (Daltro Filho 
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et al., 2005), está coerente também com as informações obtidas na pesquisa de campo das 

caixas coletoras da EMSURB, que apontou um número médio de 1 viagem diária por 

ponto de coleta.  

 

Como medida de economia, poder-se-iam firmar parcerias com as cooperativas de 

catadores para que estas disponibilizassem pessoal para atuar como agentes de limpeza dos 

Ecopontos, em troca da cessão dos materiais recicláveis Classe B a serem comercializados 

pelas cooperativas. 

 

Tabela 8.2 
Custo estimado mensal para operação de Ecoponto 

 

Item Unid. Quant.
Preço Unit. 

(R$)
Preço Total 

(R$)

Agente de limpeza (1) (2) un 1,30 912,00 1.185,60

Energia vb 1,00 80,00 80,00

Água vb 1,00 50,00 50,00

Telefone vb 1,00 75,00 75,00

Manutenção das instalações vb 1,00 250,00 250,00

Remoção dos resíduos até as áreas de 

aterro ou reciclagem (3) (4) vg 39,87 65,00 2.591,45

Ações permanentes de educação 
ambiental junto à comunidade

vb 1,00 500,00 500,00

Total 4.732,05  
             Fonte: Elaborado pelo autor 

(1) Considerado valor do salário mínimo com taxa de encargos sociais de 140%. 
(2) Considerado 1,3 agentes por unidade tendo em vista os períodos de folga 
(3) Para determinação do número médio de viagens por cada um dos 40 Ecopontos 
foram considerados 30 dias de operação no mês, o volume diário de RCD gerado em 
Aracaju (505 t/dia), a participação dos pequenos geradores neste total (65%), o peso 
específico aparente dos RCD (1.235 kg/m³) e volume transportado por viagem (5,0 
m³). 
(4) Para o custo unitário da viagem foi adotado o valor médio cobrado pelas empresas 
do tipo disque-coleta. 

 

Comparando-se o custo anual da gestão corretiva de R$ 4.081.165,00 para uma 

coleta de 123.663,54 t de RCD, já demonstrado no capítulo 7, com o custo projetado de 

operação do Cidade Limpa (R$ 2.271.384,00 para 184.325 t/ano), prevê-se uma redução de 

valores da ordem de R$ 1.809.781,00/ano, o que representa significativa economia, mesmo 

considerando o custo de implantação dos 40 Ecopontos previstos (R$ 1.498.840,00). 
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Os custos de implantação e operação da unidade recicladora de resíduos Classe A 

prevista não serão levados em conta, tendo em vista de que se propõe seja uma unidade 

privada para a qual já se demonstrou haver viabilidade econômica. De acordo com o 

empresário do setor de transporte de RCD entrevistado, o custo de implantação de uma 

unidade de reciclagem de RCD em Aracaju, com capacidade de processamento de cerca de 

500 t/dia, é de aproximadamente R$ 600.000,00. 

 

De acordo com Pinto & Gonzáles (2005b), as ações de iniciativa de entes públicos 

e/ou privados relativas ao acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, triagem, 

reciclagem e destinação final de RCD são financiáveis com recursos de FGTS, entretanto, 

são condições fundamentais à concessão destes financiamentos que esteja desenvolvido e 

implantado ou em fase de implantação o Plano Integrado Municipal, que haja 

regulamentação pelo poder público local do uso preferencial de agregados reciclados nas 

obras e serviços públicos, e que os empreendimentos estejam em conformidade com as 

diretrizes de licenciamento ambiental. 

 

Quanto à reciclagem de RCD, é de grande importância que se estabeleça o ciclo 

econômico para utilização do agregado reciclado, com instrumentos legais que induzam à 

sua utilização e com definição de valores diferenciados para os serviços de construção que 

utilizem agregados reciclados nas tabelas de preço do Departamento Estadual de Obras 

Públicas - DEHOP, DESO, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens de Sergipe - 

DER-SE e EMURB, grandes contratantes de obras e referências de preços de serviços de 

engenharia no estado. 

 

A reciclagem de RCD nos próprios canteiros esbarra na falta de escala de produção, 

o que encarece o processo, entretanto outro fator favorece a viabilidade econômica da 

reciclagem, que é o fato das jazidas se localizarem cada vez mais distantes das obras, o que 

aumenta os custos de transporte. 

 

Um dos desafios da reciclagem é a variabilidade das características dos RCD, o que 

implica na variabilidade dos agregados produzidos, dificultando assim a obtenção de  
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materiais padronizados e sua caracterização. Há também que se buscar meios de facilitar a 

identificação da aplicabilidade adequada destes agregados para que não ocorram patologias 

decorrentes do mau uso. 

 

8.5. DIMENSÕES SOCIAL E CULTURAL 

 

O maior ou menor grau de sucesso na implantação do modelo aqui proposto será 

determinado também pelo nível de envolvimento das comunidades locais, tanto no 

refinamento da concepção do modelo sugerido quanto na implantação do mesmo. 

 

O modelo de gestão de RCD em Aracaju deverá levar em conta a participação 

popular tanto na determinação dos locais mais apropriados para a instalação dos Ecopontos 

quanto na avaliação dos resultados da implantação do programa. Devem ser buscadas 

parcerias locais com os geradores (empresas construtoras, lojas de materiais de construção 

e comunidade), com os transportadores (empresas de transporte e transportadores 

autônomos, especialmente carroceiros) e operadores das unidades de aterro, triagem e 

reciclagem, além dos órgãos de licenciamento de construções (EMURB), ambiental 

(ADEMA) e de limpeza urbana (EMSURB). Também é importante a participação dos 

agentes indutores de construção, especialmente os contratantes públicos municipal e 

estadual e a CAIXA, pelo seu papel no estímulo à atividade privada de produção de 

habitação, bem como o apoio das universidades na pesquisa de dados e proposição de 

soluções viáveis.   

 

Estes atores devem estar envolvidos na discussão da priorização das ações a serem 

desenvolvidas, especialmente na escolha dos locais que comporão as redes de pequenos e 

de grandes volumes (Ecopontos e áreas de transbordo, aterro e reciclagem). Sugere-se que 

na escolha destas áreas, além do aprofundamento do diagnóstico geral do município, seja 

promovida a realização de pequenos diagnósticos locais que permitam tanto a 

compreensão dos técnicos envolvidos com a implantação do sistema como o 

reconhecimento da comunidade local quanto aos critérios de viabilidade e priorização. 
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É de fundamental importância que seja feita a educação ambiental dos geradores, o 

que poderá ser conseguido a longo prazo por meio de ações tais como a educação 

ambiental promovida nas escolas, mas que também carece de ações de curtíssimo prazo, o 

que pode ser conseguido tanto pela divulgação das regras do novo sistema de gestão 

ambiental, como dos benefícios das boas práticas ambientais nas obras e os conseqüentes 

malefícios da sua falta. Esta divulgação pode ser feita por meio do uso de folhetos, 

cartilhas, campanhas educativas, entre outras formas possíveis, utilizando-se para isto tanto 

os meios de comunicação de massa como os pontos de venda de materiais de construção. 

Nos custos de operação dos Ecopontos, foram previstos valores mensais de R$ 500,00 

destinados exclusivamente à promoção de ações de educação ambiental junto às 

comunidades. 

 

Outra ação educativa seria a de incluir nos manuais de proprietários das edificações 

informações a cerca da gestão de RCD quando das pequenas obras ou reformas que serão 

feitas ao longo da vida útil da edificação, bem como o destaque de que a boa conservação 

do imóvel não somente se reflete em economia para seu proprietário como também em 

economia dos recursos ambientais necessários a tais reformas.  

 

Como estratégia de sensibilização da comunidade e divulgação do sistema de 

gestão os primeiros Ecopontos devem ser instalados em locais de grande visibilidade e que 

estejam bastante degradados, e que sejam feitas sensibilizações para seu uso junto às 

escolas. Outra ação de que se mostra eficaz em outras cidades visitadas é o chamado 

“Ponto Verde”, onde o local situado próximo a um Ecoponto objeto de disposição irregular 

é limpo e nele colocada faixa com apelo para manutenção da limpeza e indicação do 

Ecoponto mais próximo. 

 

Não se pode esquecer que os transportadores, especialmente os de pequenos 

volumes, formam uma parcela de grandes responsáveis pela destinação adequada dos 

resíduos, razão pela qual se deve estabelecer um programa de atração para os carroceiros 

que, a exemplo do verificado na cidade de Belo Horizonte preveja: 
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• disponibilização de assistência veterinária gratuita aos animais dos 

transportadores que aderirem ao sistema ; 

• financiamento na compra e adequação das carroças aos padrões exigidos, por 

meio do Banco do Povo; 

• estabelecimento de programas de alfabetização e capacitação dos carroceiros, 

estendido às suas famílias;  

• promoção da integração familiar e valorização do papel social do carroceiro 

ambientalmente responsável. 

 

Um dos possíveis parceiros na implantação do Cidade Limpa é a Cooperativa de 

Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju – CARE, que atualmente padece da falta 

de material reciclado para operar em sua plenitude. São coletados cerca de 50 t/mês, o que 

garante ocupação para apenas 39 cooperados, quando poderia atingir 100 t/mês. Um breve 

olhar sobre a atividade de coleta seletiva indica que em havendo a devida divulgação a 

população participa com entusiasmo, conforme relata a Sra. Márcia de Jesus Santos, 

moradora de um dos bairros de Aracaju onde a coleta seletiva está implantada (Oliveira, 

2007). 

 

 

8.6. DIMENSÃO ECOLÓGICA 

 

A internalização da dimensão ecológica da sustentabilidade do Cidade Limpa pode 

ser conseguida tanto pela redução do consumo de recursos naturais, obtida a partir da 

implantação da reciclagem de RCD como alternativa à extração de matérias-primas 

minerais, como também pela disposição correta dos resíduos não recicláveis, como por 

exemplo os de gesso e os contaminados provenientes da demolição de instalações de 

saúde. 

 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental nas obras, realizada quando da 

implantação dos sistemas de gestão de RCD, e os seminários já previstos de serem 

realizados no âmbito do Sustentabilidade urbana em Aracaju: projeto carroceiros, 
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certamente, irão contribuir para o alcance desta dimensão, ao mesmo tempo em que 

apresentarão resultados positivos também na dimensão social e cultural. 

 

Por fim, como instrumento de facilitação da implantação do sistema de gestão 

proposto e avaliação da sua eficácia, propõe-se a criação de um comitê gestor, a exemplo 

do recomendado por Pinto & Gonzáles (2005a), cujas funções envolveriam a gestão do 

sistema englobando a identificação dos gargalos, a integração entre os seus vários atores, o 

levantamento de dados sobre a operação do sistema e a divulgação dos resultados obtidos, 

bem como a coordenação da fiscalização dos agentes de transporte, dentre outros. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A análise das origens da crise ambiental demonstrou haver uma estreita relação 

entre poluição e o modo de produção vigente, com grande comprometimento das 

condições de vida do planeta em que vivemos. 

 

Os níveis atuais de degradação exigem uma reflexão que seja capaz de sensibilizar 

a sociedade para uma alteração do paradigma de produção, o que é extremamente difícil de 

ser conseguido tendo em vista o caráter individualista da grande maioria desta sociedade. 

 

A crise ambiental, cuja percepção teve início no século passado, é também fruto das 

características das relações sociais e reflete uma crise destas relações, profundamente 

alteradas desde que o Iluminismo trouxe ao homem a crença no controle sobre o seu 

destino. Esta crença também marcou fortemente a relação homem-natureza, que evoluiu de 

uma visão sacralizada até a visão mecanicista e hoje busca transformar-se em organicista 

contemporânea. 

 

Esta alteração da visão da natureza, aliada ao incremento do consumo de recursos 

naturais advinda do aumento de produção proporcionada pela Revolução Industrial, fez 

com que o homem avançasse sobre a natureza com uma postura dominadora, sem refletir 

sobre as conseqüências desta relação, que se mostrou insustentável. 

 

A tomada de consciência sobre sua gravidade já desencadeou uma série de ações, 

seja o desenvolvimento de um sistema regulador que procura limitar os níveis de poluição, 

seja a disseminação da educação ambiental, elemento indutor da mudança almejada.     

 

A ciência também contribuiu para o agravamento da crise ambiental posto que foi 

responsável pelo desenvolvimento de técnicas que, postas a serviço dos interesses 

capitalistas de produção, fez crescer a taxa de degradação ambiental e de poluição. A 

crença de que a ciência sempre seria capaz de encontrar solução para todos os problemas 

ambientais por meio do desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas, sem que 
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houvesse alteração nos paradigmas de produção, vem sendo questionada fortemente a 

ponto de levantar dúvidas sobre o próprio fazer científico.   

 

A busca da sustentabilidade ambiental visando a manutenção das condições de 

suporte do planeta para as gerações futuras é base para o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

 

O caso particular da crise ambiental estudada neste trabalho, a crise ambiental 

urbana ligada à produção e disposição de RCD, possui estreita relação como o processo de 

urbanização e o padrão tecnológico atualmente em vigor nas atividades produtivas da 

construção civil.  

 

A necessidade cada vez maior de produção de habitações para atender ao déficit 

provocado pelo crescimento populacional e, principalmente, sua concentração nos centros 

urbanos tem provocado nas cidades a geração de uma grande parcela de RCD que é 

responsável pela degradação ambiental do espaço urbano. Também tem contribuído para 

esta geração os níveis de desperdício ainda significativos nos processos produtivos da 

construção civil, representada não só pelas construções formais mas, sobretudo, pelas 

informais. A importância econômica da construção civil é diretamente proporcional à 

grandeza do impacto que suas atividades têm provocado no ambiente urbano. 

 

Não se pode olvidar neste processo de urbanização o papel do poder público, 

agindo ora como regulador das atividades de construção e ocupação do espaço, ora 

induzindo a esta ocupação por meio das suas políticas habitacionais. 

 

A reflexão feita sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e as causas 

diretas e indiretas da crise ambiental, voltando-se o olhar para os desdobramentos dessa 

crise no setor da construção civil brasileira e em particular na cidade de Aracaju levou à 

proposição de um modelo de gestão de RCD.  

 

Baseado nas experiências já desenvolvidas em outros municípios e em propostas 

metodológicas amparadas no principal instrumento legal para gestão de RCD, a Resolução 

CONAMA 307/2002, foi desenvolvido uma proposta de gestão destes resíduos para 



Capítulo 9 – Conclusões e Recomendações                                                                                                     163 

 

Aracaju que procurou contemplar não somente os aspectos operacionais, mas também as 

dimensões econômica e espacial, social e cultural, e ecológica. 

 

Baseado num diagnóstico da gestão atual de RCD na cidade, na compreensão do 

seu processo de urbanização, e fundamentado nos instrumentos legais e na percepção das 

relações econômicas e sociais que envolvem esta gestão, o modelo proposto encontra, no 

reconhecimento das especificidades locais e na participação das comunidades, as 

condições necessárias para sua implantação bem sucedida. 

 

A principal conclusão a que se chega ao estudar um modelo de sistema de gestão de 

RCD é que sua implantação é ambientalmente benéfica, economicamente viável, e pode 

também ser instrumento para a construção de uma sociedade mais justa.  

 

  Espera-se que este trabalho possa contribuir, de maneira imediata, para a melhoria 

da condição ambiental de Aracaju, e, de maneira indireta, auxilie na reflexão para o 

desenvolvimento de outras propostas semelhantes. Para tanto melhor seria que fosse 

colocado em prática o modelo proposto, desejo ardente do autor, e que seus resultados 

fossem avaliados. 

 

A implantação do modelo de gestão de RCD proposto, em que pese criar condições 

efetivas para a melhoria da gestão de RCD em Aracaju, e abrir uma nova perspectiva para 

a gestão ambiental municipal, por si só não será capaz de resolver todos os problemas 

ambientais advindos das atividades da construção civil no município. 

 

Deste modo apresentam-se aqui outros temas de estudo, os quais se sugere sejam 

desenvolvidos em trabalhos vindouros.   

 

No aspecto legal, uma maior integração entre os órgãos que cuidam dos 

licenciamentos dos empreendimentos relativos à construção civil (EMURB e ADEMA) 

entre si, e destes com a EMSURB (órgão que encarregado da limpeza urbana), por certo 

trará clareza e uniformidade aos padrões a serem seguidos pelos empreendedores. 
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 No que diz respeito ao sistema produtivo da construção civil, firmar parcerias com 

os fornecedores de materiais de construção (fabricantes e comerciantes) para que estes 

informem a destinação adequada dos resíduos provenientes dos materiais fornecidos, 

especialmente as embalagens, e suas possibilidades de reciclagem, aumentaria o potencial 

de reciclagem dos RCD e reduziria os riscos de utilizações inadequadas, especialmente no 

que diz respeito aos produtos de maior toxicidade, a exemplo de tintas e solventes. 

 

A disseminação da prática de processos produtivos mais eficientes nos canteiros de 

obra, desenvolvidos a partir de metodologias como a de Produção Mais Limpa e 

implantação de programas de qualidade, a exemplo do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat – PBQPH, são importantes instrumentos para a redução do 

consumo de recursos naturais e do desperdício e devem ser incentivados e integrados com 

a gestão de RCD. 

 

A adoção nos empreendimentos de conceitos de sustentabilidade, que incorporam 

as preocupações ambientais não só no período de construção como também na fase de 

projeto e durante a vida útil da edificação, certamente contribuirão para a melhoria da 

sustentabilidade ambiental do setor da construção civil. 

 

Em se tratando e políticas públicas para habitação, a restauração de imóveis 

degradados e/ou ocupação de imóveis sem utilização, notadamente no centro da cidade 

(Hotel Palace e outros), reduziria a geração de RCD provenientes de uma possível 

demolição e reduziria o consumo de recursos naturais necessários à produção de novas 

construções. 

 

O desenvolvimento de um programa de engenharia pública, a ser aplicado na 

execução de programas sociais de moradia, especialmente os que envolvem ações de 

autoconstrução, contribuiria para melhorar a qualidade destas obras tanto no que diz 

respeito aos seus projetos como também à melhor aplicação dos recursos materiais 

disponíveis, reduzindo desperdícios. Esta ação, aplicada às áreas rurais, também pode 

contribuir com a melhoria das instalações de moradia nestes locais e criar um fator de 

atração para fixação da população rural, reduzindo migração e aliviando a pressão por 

habitação nas cidades de maior porte. 
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Como reforço às ações de educação ambiental sugere-se a implantação de uma 

unidade de treinamento e educação ambiental no Parque Augusto Franco, a ser utilizada 

também para promover ações sociais para os agentes de limpeza, carroceiros e suas 

famílias. 

 

Especial atenção deve ser dada à Zona de Expansão de Aracaju, região conhecida 

como Mosqueiro, área de desenvolvimento futuro da cidade e que até então tem se 

caracterizado como de ocupação para segunda-residência e lazer, mas que já vem sendo 

ocupada também por moradias permanentes. A partir das experiências vividas em outros 

bairros da cidade e, principalmente, das conseqüências negativas do modelo de gestão 

neles empregado, deve-se definir qual o melhor modelo de gestão para esta região.   

 

Por fim, sugerem-se algumas ações para aprimoramento e aumento da eficácia do 

modelo de gestão de RCD proposto, quais sejam: 

 

• Promover a atualização dos diagnósticos de gestão de RCD a cada 3 ou 4 anos 

com o objetivo de avaliar a pertinência do modelo de gestão em vigor; 

• Manter um sistema permanente de avaliação da localização dos Ecopontos e, se 

necessário, promover estudos para definição do seu novo posicionamento; 

• Monitorar o desempenho ambiental das instalações de aterro, de transbordo e 

triagem, ou de reciclagem de RCD;  

• Promover um estudo aprofundado de viabilidade econômica para implantação 

de uma recicladora de RCD a ser implantado pelo setor privado; 

• Detalhar e adequar os instrumentos legais necessários à implantação do sistema 

de gestão municipal de RCD, se possível de modo a atender a região 

metropolitana da Grande Aracaju; 

• Avaliar o desempenho do programa de inclusão social e de responsabilidade 

ambiental dos carroceiros. 
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ANEXO A – ÁREAS LICENCIADAS EM ARACAJU EM 2005 E 2006, POR BAIRRO 
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Áreas licenciadas em Aracaju em 2005 e 2006, por bairro 

 

BAIRRO
Total licenciado 
em 2005 (m²)

Total licenciado 
em 2006 (m²)

Total licenciado 2005 e 
2006 (m²)

%

PONTO NOVO 72.238,00 34.706,85 106.944,85 14,06
INÁCIO BARBOSA 14.473,55 64.075,26 78.548,81 10,33
FAROLANDIA 39.717,55 38.708,98 78.426,53 10,31
JARDINS 9.179,27 68.595,70 77.774,97 10,22
GRAGERU 37.068,75 32.106,11 69.174,86 9,09
LUZIA 16.327,89 35.137,54 51.465,43 6,77
ATALAIA 18.097,19 27.437,28 45.534,47 5,99
SAO CONRADO 31.566,92 12.058,03 43.624,95 5,73
ZONA DE EXPANSÃO 21.432,73 22.039,98 43.472,71 5,71
COROA DO MEIO 4.607,20 33.707,61 38.314,81 5,04
SUISSA 14.678,99 7.495,12 22.174,11 2,91
AMERICA 815,45 17.982,97 18.798,42 2,47
OLARIA 433,58 11.894,60 12.328,18 1,62
JABOTIANA 10.012,19 2.238,04 12.250,23 1,61
SALGADO FILHO 1.911,75 7.495,43 9.407,18 1,24
SIQUEIRA CAMPOS 2.882,71 5.950,31 8.833,02 1,16
AEROPORTO 6.650,27 1.518,83 8.169,10 1,07
CENTRO 2.227,97 3.889,41 6.117,38 0,80
SAO JOSE 1.648,43 2.168,42 3.816,85 0,50
NOVOPARAISO 2.219,04 995,25 3.214,29 0,42
SANTO ANTONIO 1.452,87 1.361,90 2.814,77 0,37
SANTOS DUMONT 290,69 2.279,50 2.570,19 0,34
GETULIO VARGAS 316,30 2.175,26 2.491,56 0,33
JOSE CONRADO DE ARAU 1.200,61 976,23 2.176,84 0,29
CIRURGIA 586,41 1.419,07 2.005,48 0,26
TREZE DE JULHO 1.814,79 0,00 1.814,79 0,24
SANTA MARIA 153,90 1.655,60 1.809,50 0,24
CIDADE NOVA 237,73 1.311,05 1.548,78 0,20
DEZOITO DO FORTE 694,36 840,63 1.534,99 0,20
JARDIM CENTENARIO 630,39 850,00 1.480,39 0,19
PEREIRA LOBO 133,92 453,89 587,81 0,08
INDUSTRIAL 0,00 486,65 486,65 0,06
SOLEDADE 99,30 310,39 409,69 0,05
BUGIO 158,44 125,90 284,34 0,04
PORTO DANTAS 159,10 0,00 159,10 0,02
PALESTINA 0,00 105,52 105,52 0,01
LAMARAO 0,00 86,12 86,12 0,01

TOTAL 316.118,24 444.639,43 760.757,67 100  
 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em EMURB (2007) 
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ANEXO B – DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS COLETORAS DE EMPRESAS TIPO 
DISQUE-ENTULHO, POR BAIRRO 
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Distribuição das caixas coletoras de empresas tipo disque-entulho, por bairro 
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Aeroporto

América 1

Atalaia 1 2 1 1 1 2

Bugio 1

Capucho

Centro 1 6 1 1 1

Cidade Nova

Cirurgia 1

Coroa do Meio 1

Dezoito do Forte 2

Farolândia 2 2 2

Getúlio Vargas 1 3 1 1

Gragerú 10 1 2 1 1

Inácio Barbosa 2 1 1 1 2 2 1

Industrial 1

Jabotiana 1 1 2

Jardim Centenário

Jardins 11 3 2 5 1 2

José Conrado de Araújo

Lamarão

Luzia 1 4 1 1 5 1

Novo Paraíso

Olaria 1

Palestina 1

Pereira Lobo 2 2

Ponto Novo 2 2 1 1

Porto Dantas

Salgado Filho 4 2 1

Santa Maria

Santo Antônio 3

Santos Dumont

São Conrado 1 1 1

São José 1 4 2 3 1 2 1 1

Siqueira Campos 2 2

Soledade

Suiça 1 3 1

Treze de Julho 3 3 1 3 3 1 4

Sub-total 27 48 8 24 2 13 12 1 15 3 2 2 0 6 3 4
Total / empresa
Total de caixas
Total construtoras Total particulares

BAIRROS

75 32 15 13 18 4

69

6 7
170

101  
 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em pesquisa de campo (nov/2007) 
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ANEXO C – RELAÇÃO DE LOCAIS ESCOLHIDOS PARA INSTALAÇÃO DOS 
ECOPONTOS  
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Relação de locais escolhidos para instalação dos Ecopontos 
 

Nome Endereço Área
É ponto de 
disposição 
irregular ?

É local de caixa 
coletora da 
EMSURB?

1 Aeroporto Ecoponto Santa Tereza Rua Fábio José Ramos c/ Rua D aprox. 300 m² Não Sim

2 América
Ecoponto Viaduto Av. Mal. 
Rondon

Alça do viaduto da Av. Mal. Rondon 
e Tancredo Neves

+ de1.000 m² Não Não

3 Atalaia Ecoponto Melício Machado
Av. Milício Machado (ao lado do 
COE)

+ de1.000 m² Não Sim

4 Bugio Ecoponto Bugio-Jd Centenário
Rua "G" c/ Rua "J" (prox. à 
Delegacia)

+ de1.000 m² Não Sim

5 Capucho Ecoponto Centro Administrativo Centro Adm. Gov. Augusto Franco + de1.000 m² Sim Não

6 Ecoponto Shopping Riomar Rua RT10 aprox. 300 m² Sim Não

7 Ecoponto Coroa do Meio-Farol
Rua Prof. José Aloísio Campos c/ 
Rua José Félix de Oliveira

aprox. 300 m² Não Sim

8 Ecoponto Coroa do Meio-Marina
Av. Jorn. João Batista Santana, 
esq. c/ Rua Péricles V. de Azevedo

+ de1.000 m² Sim Não

9 Ecoponto Baixa da Cachorrinha
Av Saneamento esq. com Rua 

Cabo Jordino
aprox. 500 m² Não Sim

10 Ecoponto 28º BC
Rua Pernambuco esq. com Av. 
Minas Gerais

+ de1.000 m² Sim Não

11 Ecoponto Marazul
Rua Maria O. Mendonça esq. com 
Rua Dr. Jorge Cabral

+ de1.000 m² Não Sim

12 Ecoponto Augusto Franco
Rua Manoel Ramos dos santos esq. 
com Rua Tem. Waldir santos

aprox. 300 m² Não Sim

13 Getúlio Vargas Ecoponto CEASA

Rua Riachão esq. com Rua 
Mamede Paes Mendonça 
(estacionamento externo do 
CEASA)

aprox. 500 m² Não Sim

14 Grageru Ecoponto Leite Neto
Rua Oscar Valois Galvão esq. com 
Rua João Ávila Neto

aprox. 500 m² Não Sim

15 Inácio Barbosa
Ecoponto Inácio Barbosa-Beira-
rio

Rua 19 (altura daTrav. Crayon) aprox. 500 m² Não Não

16 Ecoponto Ponte Aracaju-Barra
Av. Antônio Cabral (vão sob a ponte 
Aracaju-Barra)

aprox. 1.000 m² Não Não

17
Ecoponto Mercado Albano 
Franco

Estacionamento do Mercado Albano 
Franco

aprox. 500 m² Não Sim

18 Ecoponto DETRAN
Rua Martins Barros (prox. ao 
viaduto)

aprox. 500 m² Não Sim

19 Ecoponto Santa Lúcia
Av. Brauliano Ramos (prox ao 
cemitério Colina da Saudade)

aprox. 500 m² Não Não

20 Ecoponto Parque da Sementeira Parque da Sementeira + de1.000 m² Não Sim

21 Ecoponto Pedro Valadares
Av. Pedro Valadares (prox. ao 
Bompreço)

aprox. 500 m² Não Não

22 José C. de Araújo Ecoponto Av. São Paulo Canteiro central da Av. São Paulo + de1.000 m² Sim Não

23 Lamarão Ecoponto Lamarão
Av Lamarão (prox. ao Cond. Nova 
Canaã)

aprox. 1.000 m² Não Não

24 Luzia Ecoponto Luzia-Ponto Novo
Rua Oliveira Barros (prox. à ponte 
da Rua Castro Alves)

aprox. 1.000 m² Não Sim

25 Olaria Ecoponto Olaria Trav. Santa Maria esq. com Rua "D" + de1.000 m² Não Não

26 Pereira Lobo Ecoponto Pereira Lobo
Rua José R Bomfim (prox. à Rua 
Eládio Modesto)

aprox. 1.000 m² Não Sim

27 Ponto Novo Ecoponto Ponto Novo
Rua José C. Paes esq. com Rua 
Arthur Bispo dos Santos

+ de1.000 m² Sim Não

28 Ecoponto Porto Dantas
Rua Antônio dos Santos (vizinho ao 
posto de saúde)

+ de1.000 m² Não Não

29 Ecoponto Coqueiral Av. Gal. Euclides Figueiredo + de1.000 m² Sim Sim

30 Ecoponto Prainha
Av. Alexsandro Alcino (prox. ao 
colégio Vitória de Santa Maria)

+ de1.000 m² Sim Sim

31 Ecoponto Morro do Avião Rua do Contorno aprox. 300 m² Não Sim
32 Ecoponto Conj. Valadares aprox. 500 m² Não Sim

33 Santo Antônio Ecoponto Santo Antônio
Rua Nossa Senhora da Glória esq. 
com Rua Altamira

aprox. 500 m² Sim Não

34 Santos Dumont Ecoponto Terminal Maracaju
Rua Erundina Lopes (atrás do 
Terminal Maracaju)

+ de1.000 m² Não Sim

35 Ecoponto São Conrado Rua José Batalha de Góes + de1.000 m² Não Sim
36 Ecoponto Gasoduto Prolongamento da Av.Gasoduto aprox. 500 m² Sim Não

37 Siqueira Campos Ecoponto Siqueira
Rua Paraíba (prox. à Av. 
Desembargador Maynard)

+ de1.000 m² Não Sim

38 Soledade Ecoponto Soledade
Rua Benjamins Constant (vizinho à 
escola Jaime Araújo)

aprox. 300 m² Não Não

39 Suissa Ecoponto Suissa
Rua Porto da Folha prox. à Rua 
Alberto Azevedo

+ de1.000 m² Não Sim

40 Treze de Julho Ecoponto Constâncio Vieira
Rua Vila Cristina (em frente ao 
ginásio Constâncio Vieira)

aprox. 500 m² Não Sim

Coroa do Meio

Dezoito do Forte

Farolândia

Jabotiana

Industrial

Jardins

Santa Maria

Porto Dantas

São Conrado

Bairro

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em pesquisa de campo (nov/2007) 


