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RESUMO 

 

É fato que nos últimos três séculos os avanços tecnológicos da humanidade 

foram inimagináveis, em todos os campos científicos, gerando uma formidável 

capacidade produtiva e de controle dos elementos naturais, entretanto aliado a estes 

avanços também se ampliou a capacidade de modificação do ambiente natural. 

Dentre esses setores a Construção Civil é um dos responsáveis. Ela é uma atividade 

complexa que exige mão de obra qualificada, além da utilização de vários tipos de 

insumos, ligadas entre si por uma vasta diversificação de produtos, com processos 

tecnológicos variados, vinculando-se a diferentes tipos de demanda, condição que 

gera alterações no meio ambiente devido ao consumo dos recursos naturais, ao uso 

de máquinas e pela alteração das paisagens naturais. Nesse contexto, esse trabalho 

buscou avaliar os aspectos e impactos ambientais durante a fase de construção de 

uma obra no município de Porto Nacional/TO. Para tanto utilizou-se a metodologia 

de identificação e avaliação de impactos e aspectos utilizados pelo Sebrae (2004) 

com adaptações. Os resultados revelaram que os impactos moderados e críticos, 

são resultantes do gerenciamento inadequados dos resíduos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Construção Civil. Impacto Ambiental. Resíduos. 



 
 

ABSTRACT 

 

It is a fact that in the last three centuries the humanity technological 

advancements were unimaginable in all scientific fields, creating a formidable 

productive capacity and control of the natural events, in the meantime, ally to these 

progresses also expanded a capacity of modification in the natural environment. 

Among these sectors, the construction is one of the responsible for it. It is a complex 

activity that demands skilled labor, besides the use of several sorts of inputs, linked 

to a wide product diversification, with varied technological process, linked to different 

types of demand, condition that generates changes in the environment due to the 

consumption of natural resources, the use of machines and by changing the natural 

landscapes. In this context, this work sought to evaluate the environmental aspects 

and impacts during a construction phase of a building project in Porto Nacional city, 

Tocantins. Therefore, it was used the identification and evaluation methodology of 

the impacts and aspects utilized by SEBRAE (2004) with adaptations. The results 

revealed that the moderate and critical impacts are effect from inappropriate 

combings management. 

 

KEY WORDS: Construction. Environment impact. Combings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É fato que nos últimos três séculos os avanços tecnológicos da 

humanidade foram inimagináveis, em todos os campos científicos, gerando 

uma formidável capacidade produtiva e de controle dos elementos naturais, 

entretanto aliado a estes avanços também se ampliou a capacidade de 

modificação do ambiente natural ao ponto de ameaçar a sobrevivência no 

Planeta. Nessa conjuntura são as empresas e organizações as principais 

protagonistas desse cenário e responsáveis pelo esgotamento e alterações 

ocorridas no meio ambiental. 

Dias (2006), afirma enfaticamente que os problemas ambientais 

tiveram início no século XIX desencadeado pela Revolução Industrial e 

cresceram exponencialmente a partir desse momento, provocando inúmeras 

catástrofes ambientais de grandes proporções. Contudo pelo meado do século 

XX os problemas ambientais ganham maior visibilidade para grande parte da 

sociedade e esta passa a pressionar os governos cobrando uma postura 

responsável e de comprometimento com o meio ambiente. 

De acordo com Barros (2012), nas atividades inerentes da construção 

civil, os materiais que entram numa obra, boa parte sai como resíduo, tais 

como brita, areia, mistura de cacos cerâmicos, de tijolos, pedaços de 

argamassa, de concreto, madeira, plástico, fios e terra, sendo que todo este 

“entulho” pode representar uma perda de até 30% numa obra. 

Sem sombra de dúvida a construção civil é uma das atividades mais 

influentes no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social dos 

últimos tempos (NAGALLI, 2014). No entanto, tal atividade é uma grande 

geradora de impactos ambientais, seja pelo consumo de recursos naturais, 

pela intervenção na paisagem ou pela má disposição dos resíduos gerados (LU 

e YUAN, 2011; BARROS, 2012; NAGALLI, 2014). Esses impactos ambientais 

são atualmente temas discutidos em relação ao meio ambiente. 

A identificação prévia e detalhada de aspectos e avaliação dos 

impactos ambientais relacionadas a um empreendimento permite adotar 

medidas que os minimizem ou os elimine, reduzindo assim os custos 

envolvidos na sua reparação. 
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Desta forma este trabalho perpassa pela identificação e avaliação de 

aspectos e impactos da construção civil durante a fase de construção de uma 

obra numa instituição pública no município de Porto Nacional/TO. Etapa essa 

que fundamental e necessária para futuras formulações de práticas 

sustentáveis nesse setor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os aspectos e impactos ambientais durante a fase de 

construção de uma obra no município de Porto Nacional/TO. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar as entradas e saídas geradas durante a construção; 

 Identificar aspectos e impactos a eles associados;  

 Avaliar a significância dos impactos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A Evolução da Construção Civil 

 

A atividade de construção é uma das mais antigas praticadas pelos 

seres humanos. Segundo Gamallo (1997) as construções mais antiga que se 

tem registro, datam de 400.000 a. C. e foram feitas em solo raso, na forma de 

cabanas, fincando galhos, troncos de arvores e ossos de animais. Por volta de 

12000 a. C. aparecem, na Europa, as primeiras habitações semi-escavadas. 

Embora os primeiros homens tenham usado alguns princípios de 

engenharia para obter seus alimentos, peles e construir armas de defesa como 

machados, pontas de lança, martelos etc., alguns autores afirmam que o 

desenvolvimento da engenharia como tal, começou somente, com a revolução 

agrícola (ano 8000 a. C), quando os homens deixaram de ser nômades e 

passaram a viver em um lugar fixo para poder cultivar e criar animais. Mas foi 

somente por volta do ano 4000 a. C, que os primeiros engenheiros (arquiteto) 

construíram edifícios e muros para proteger as cidades e os primeiros canais 

de irrigação, usando alguma técnica de engenharia. 

Foi também neste mesmo período que aparecem as grandes 

construções megalíticas, expressões arquitetônicas da história. As construções 

de muralhas de pedra de Jericó (Jordânia), Pirâmide (Keops) entre 4235 e 

2450 a.C, a grande muralha da China, os templos na Grécia, os aquedutos e 

estradas dos Romanos este período de vai até 1000 a C. (Diana Arellano e 

Ulneiver Mejía, 2014; Oladipo, 2015). Como podemos ver diferentes 

civilizações contribuíram para a evolução da engenharia civil nas diversas 

fases da história. 

Durante o período de 1500 a 1750 d. C. a engenharia foi dividida em 

duas grandes áreas: civil e militar. E por volta de 1747, surge na França na 

École Nationaledes Ponts et Chaussées, a primeira escola dedicada ao ensino 

formal de engenharia (CASTRO, 2010; MACEDO e SAPUNARU, 2016). Com o 

passar do tempo surge o termo Construção Civil que é tudo o que abrange a 

participação de engenheiros e arquitetos civis em conjunto com profissionais de 

outras áreas de conhecimento (ENGENHARIAE, 2014). 
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3.2. A Importância Econômica e Social da Construção Civil no 

Desenvolvimento do País 

 

A Construção Civil é integrada por uma série de atividades com 

diferentes graus de complexidade, serviços que exigem mão de obra 

qualificada, além da utilização de vários tipos de insumos, ligadas entre si por 

uma vasta diversificação de produtos, com processos tecnológicos variados, 

vinculando-se a diferentes tipos de demanda. Ela abriga, desde indústrias de 

tecnologia de ponta e capital intensivo, como cimento, siderurgia, química, até 

milhares de microempresas de serviços, a maior parte com baixo conteúdo 

tecnológico. Pode-se afirmar que uma das características marcantes do setor 

da Construção Civil é a sua heterogeneidade. (AMORIM, 1995; MELLO, 2007; 

ALENCAR VIEIRA, 2018). Este setor é responsável por uma parcela 

importante do Produto Interno Bruto - PIB nacional, e assim conta com um 

percentual que equivale atualmente a 5,3% do PIB. O PIB do setor, de acordo 

com o Valor Adicionado a Preços Básicos total do país divulgado pela FGV 

(2006), foi de R$ 181,54 bilhões. 

A Construção Civil ocupa um papel importante no cenário econômico do 

País, sendo responsável por gastos com salários, retiradas e outras 

remunerações no valor de R$ 58,5 bilhões. De acordo com a pesquisa anual da 

construção civil (IBGE – 2016) existem 127.332 empresas de Construção Civil 

no país, ocupando cerca de 2.000.000 trabalhadores. 

A indústria da construção civil tem grande importância no 

desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista econômico, devido ao 

consumo de bens e serviços de outros setores, quanto do ponto de vista social, 

pela quantidade de empregos que gera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.3. Gestão Responsável na Construção Civil 

 

Segundo Xavier et al. (2014), a gestão na construção civil caracteriza-

se pelo curto espaço de tempo utilizado no planejamento da obra, fato que 

implica na falta de otimização dos recursos, no uso intensivo de mão de obra, 

máquinas e equipamentos, em retrabalho e perda de produtividade. Afirmam 

ainda que muitas construtoras perdem competitividade por não conseguirem ter 

um modelo de gestão adequado e que proporcione a execução com qualidade, 

eficiência e eficácia. 

Ainda segundo, Xavier et al. (2014) a responsabilidade de superar os 

desafios da gestão é atribuída à equipe e não apenas a um único gestor, 

destacam que cabe à equipe do projeto superar todas as dificuldades e 

desafios para solucionar as interferências no desenrolar dos trabalhos e 

aperfeiçoar o processo de gestão ao longo do ciclo de vida do empreendimento 

para assegurar que todas as metas sejam cumpridas com bom desempenho 

técnico e com a compatibilização dos recursos em função da obra. 

A organização adepta dos princípios da sustentabilidade tem ainda que 

ser socialmente responsável. Podendo reconhecer que está inserida num 

ambiente social e que atua, a mesma vez em que passa por consequências 

desse meio. O encorajamento dos líderes dos empreendimentos deve ser 

fundamentado numa compreensão de longo prazo em que se dê grande 

importância aos custos futuros e não somente custos presentes. 
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3.4. Construção Civil e Meio Ambiente 

 

De acordo com Macedo et Martins (2011), o setor da construção civil 

nacional encontra-se em processo contínuo de desenvolvimento. Para o 

SINDUSCON- Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 

Paulo (2005), a construção civil é caracterizada como uma relevante atividade 

voltada ao crescimento econômico e social, e, embora, seja uma atividade que 

causa impactos ambientais. Côrtes et al. (2011, p. 385) destacam ainda um 

“quadro de atraso quanto à responsabilidade socioambiental” do âmbito, o que, 

por sua vez, através de diversas outras atividades, deve desenvolver 

empreendimentos procurando diminuir os impactos ambientais relacionados. 

O desenvolvimento do serviço da construção civil tem ocasionado 

significativo impacto, considerando uma condição incompatível, pois a 

execução, por meio de obras civis, do aumento da natureza urbanística de 

cada localidade, no mesmo instante, desenvolve a necessidade por matérias-

primas naturais e, por circunstância, causa a geração de resíduos, promovendo 

assim impactos ambientais negativos (Paschoalin Filho et al., 2011). 

Kamimura (2012) assevera que atividades de empreendimentos da 

construção civil, principalmente de grande porte, transformam o equilíbrio do 

meio biofísico e originam impactos socioeconômicos, culturais e ambientais de 

magnitudes variáveis. Para Rodríguez et al. (2011), a construção civil é capaz 

de promover, além dos impactos negativos, também impactos positivos, 

possibilitando um desenvolvimento na situação do modo de viver de uma 

população pela fundação de infraestruturas diferentes. 
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3.5. Impacto Ambiental na Cadeia Produtiva da Construção Civil 

 

A indústria da construção civil gera muitos impactos negativos ao meio 

ambiente desde a fase da extração de matéria-prima, fabricação de materiais, 

execução das obras e até a disposição final de resíduos gerados. Isso se deve, 

principalmente face à grande utilização de matérias-primas não renováveis, 

grande consumo energético e expressiva geração de resíduos (LORDSLEEM 

Jr. e LIMA, 2011). 

Em relação ao solo que devem ser observados, conforme preconiza o 

Manual de Impactos Ambientais do Banco do Nordeste: 

Aumento da estrutura de transporte e de tráfego, o que pode 
acarretar a geração de ruído e emissão de poluentes atmosféricos; 
impermeabilização do solo e aumento no fluxo de águas superficiais 
acarretando maior demanda no sistema de drenagem e interferindo 
no ciclo das águas subterrâneas; aumento de demanda de água do 
sistema de abastecimento público; aumento na geração de resíduos 
sólidos e consequentemente na coleta, transporte tratamento e 
disposição final; aumento na geração de esgoto e consequentemente 
implicações no processo de coleta, tratamento e disposição final dos 
efluentes e lodo (BANCO DO NORDESTE, 1997, p.149). 
 

Este mesmo manual traz orientações referentes a fase de implantação 

do projeto (construção propriamente dita), alertando para os seguintes 

aspectos: 

Alteração no fluxo das águas provocadas pelos serviços de drenagem 
do terreno; degradação da flora e da fauna em função da remoção da 
vegetação natural do local; geração de material de aterro (solo) e de 
poeira pela movimentação do terreno, para a execução de serviços 
de terraplenagem; geração de resíduos oriundos dos serviços de 
terraplenagem e dos materiais de construção a serem descartados 
por meio de “bota-fora”; geração de ruído pelas máquinas e 
equipamentos em períodos intermitentes durante a construção; 
alteração no fluxo de veículos e tráfego local para a execução dos 
serviços de terraplenagem e do abastecimento de materiais para a 
execução das obras, com geração de ruídos, material particulado e 
resíduos nas vias públicas (BANCO DO NORDESTE, 1997, p.149). 

 

Como podemos ver são inúmeros os impactos gerados pela construção 

civil somente na fase construtiva. 
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3.6. Resíduos da Construção Civil (RCC) 

 

Outro grande impacto ambiental gerado pela construção civil é a 

produção e o descarte de resíduos provenientes de todo seu ciclo. Grande 

parte desses resíduos depositados de forma irregular em aterros clandestinos, 

acostamentos, dentre outras destinações. Segundo o Ministério das Cidades 

(2008) a cadeia desse setor é considerada a principal geradora de resíduos, 

sendo responsável por cerca de 40% do total dos resíduos gerados pelo setor 

econômico. Em grande parte das cidades brasileiras, a construção civil gera de 

40 a 70% da massa de resíduos coletada diariamente, vale destacar que a 

remoção e a destinação destes incorrem em altos custos para os cofres 

públicos. 

Em relação aos fatores que contribuem para a geração de resíduos 

desse setor, Barreto (2005) destaca alguns como: falta de definição e 

detalhamento nos projetos arquitetônicos, estruturais, instalações entre outros. 

Baixa qualidade dos materiais e componentes de construção disponíveis no 

mercado, falta de Mão-de-obra qualificada, ausência de procedimentos 

operacionais e mecanismos de controle de execução de inspeção. 

De acordo Pinto (1999), do ponto de vista ambiental, a ausência de 

gestão dos RCC por parte das empresas construtoras tem provocado uma 

série de impactos nas cidades, uma vez que estes resíduos ainda são 

dispostos clandestinamente em locais impróprios, como terrenos baldios, 

margens de rios e córregos, e geram problemas como: enchentes, poluição 

visual, proliferação de vetores de doenças e contaminação do ar, água e solo 

(MARQUES NETO, 2005). 

Por todos estes aspectos, os RCC no Brasil são um dos principais 

problemas ambientais para empresas e cidades e por esta razão, as primeiras 

diretrizes de gestão desses resíduos foram instituídas pela resolução nº 307 do 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e alteradas pela resolução 

CONAMA nº 448 em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. (RCC, 2012). 

Segundo a resolução 307/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, os resíduos da construção civil Resíduos da construção civil são os 

provenientes de construções, reformas, reparo de demolições de obras de 
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construção civil, e os resultantes a preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Essa mesma concepção é reforçada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos brasileira, Lei 12.305/2010 em seu Art. 13° Inciso h ao 

afirmar que Resíduos da construção civil são os gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis (BRASIL, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3.7. Classificação dos Resíduos 

 

Em 2002, a Resolução da CONAMA n° 307, classificou os resíduos da 

construção civil em quatro classes, as quais são apresentadas na tabela a 

seguir: 

 

Figura 1 - Classificação dos resíduos da construção civil 
Classificação Tipologia 

Classe A São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como: 

a) De construção, demolição, reformas e melhorias de piso 
e de outras obras de infraestrutura, também solos resultantes 
de terraplanagem na construção civil; 

b) De obras, destruição em construção civil, reformas e 
melhorias de edificações: elementos cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de proteção etc.), argamassa e concreto; 

c) De sistema de produção e/ou demolição de partes pré-
moldadas em cimento (blocos, tubos, meios-fios etc.) 
desenvolvidas nas áreas de obras; 

Classe B São os resíduos reutilizáveis com finalidades diversas, para 
outros objetivos, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros; 

Classe C São os resíduos para os quais ainda não chegaram a ser 
avançadas suas técnicas ou utilidades economicamente 
possíveis que possibilitem a sua reciclagem/recuperação, tais 
como os itens provenientes do gesso; 

Classe D são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como: tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos dedemolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros, bem comotelhas e demais objetos e 
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde" (nova redação dada pela Resolução n° 348/04). 

Fonte: Resolução CONAMA nº 307 de 2002. 
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3.8. Sistema de Gestão Ambiental – SGA 

 

Um dos grandes desafios que a sociedade mundial enfrenta 

atualmente é fazer com que as forças econômicas protejam e melhorem a 

qualidade do meio ambiente, com a ajuda de padrões e uso de instrumentos de 

gestão, num ambiente harmonioso e ambientalmente sustentável. Segundo 

Tachizawa (2011), esse novo contexto é influenciado pelos clientes que 

buscam interagir com organizações que sejam éticas e que atuem de forma 

ecologicamente responsável. Assim essas transformações no cenário 

econômico aliadas a gestão ambiental e a responsabilidade social tornaram-se 

importantes ferramentas para atingir os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Na ótica empresarial, gestão ambiental são as diferentes atividades 

administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar 

problemas ambientais decorrentes da sua atuação ou para evitar que 

problemas ocorram no futuro (BARBIERI, 2011). Dias (2006) entende que esse 

termo é utilizado para expressar ações que busquem evitar problemas para o 

ambiente. Por fim, vale destacar que a gestão ambiental é um instrumento para 

conciliar os propósitos empresariais com a sustentabilidade ambiental, ou 

melhor, para se obter um desenvolvimento empresarial sustentável. 

Pensado desta forma, o objetivo da Gestão Ambiental Empresarial é 

minimizar os impactos das atividades de negócio sobre o meio ambiente e 

estabelecer uma busca contínua de melhoria da qualidade ambiental dos 

serviços, produtos, ambientes de trabalho e região circunvizinha à organização, 

através de políticas, programas, práticas administrativas e operacionais 

visando à saúde e segurança das pessoas e a proteção ao meio ambiente 

(BERNEIRA e GODECKE, 2016). 

Dentro deste contexto tem se destacado o sistema de gestão ambiental 

(SGA) proposto pelas normas da série ISO 14000. A (ABNT - NBR ISO 14.001, 

2004) pode ser definida como “parte do Sistema de Gestão Global que inclui 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 

atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental”. Um SGA é uma 

ferramenta para implementar a política ambiental da empresa, demonstrar o 
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compromisso com a preservação do meio ambiente e gerenciar seus aspectos 

ambientais. 

Para ser considerado um empreendimento verde, uma empresa do 

setor da construção civil deve percorrer um caminho que certamente demanda 

esforços e investimentos, uma vez que depende de muito comprometimento 

em todos seus setores para a melhoria efetiva dos processos. De acordo com 

González et Ávila (2011), a adoção do SGA deve ser mais do que uma 

declaração, deve representar um mecanismo eficaz para colocar em prática as 

estratégias ambientais da empresa. 

Oliveira et al. (2010) enumeram uma série de benefícios resultantes da 

adoção de SGA tais como: eliminação de valores pagos em multas pelo não 

atendimento à legislação ambiental; racionalização da alocação dos recursos 

naturais; conscientização ambiental dos colaboradores da organização; 

vantagem competitiva; e monitoramento de atividades, produtos e serviços que 

geram impacto ambiental significativo. 

A figura 2 demonstra os principais benefícios ligados aos fatores de 

influência da gestão ambiental. 

 

Figura 2 - Vantagens do Sistema de Gestão Ambiental 
DIFERENCIAL COMPETITIVO MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS 

Melhoria da imagem Eliminação dos desperdícios 

Aumento da produtividade 
Conquista da conformidade ao menor 

custo 

Conquista de novos mercados 
Racionalização da alocação dos recursos 

humanos, físicos e financeiros 

MELHORIA ORGANIZACIONAL MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS 

Gestão ambiental sistematizada Segurança legal 

Integração da qualidade ambiental à gestão 
dos negócios da empresa 

Segurança das informações 

Conscientização ambiental dos funcionários 

Minimização dos acidentes e passivos 
ambientais 

Minimização dos riscos dos produtos 

Relacionamento de parceria com a 
comunidade 

Identificação das vulnerabilidades 

Fonte: Almeida et al, 2004. 
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3.9. Sistema NBR ISO 14000 

 

A percepção de que a degradação do ambiente causava graves 

problemas à saúde, evidenciada a partir de eventos, como ocorrido em Londres 

em 1952, onde foram vitimadas aproximadamente 8000 pessoas em 

decorrência do efeito smog, definido como concentração de contaminação do 

ar nas cidades, formando enorme neblina de fumaça no ambiente atmosférico 

nas proximidades da superfície (MOURA, 2011). A relação entre crescimento 

econômico e meio ambiente passa a ser contestada e um a nova postura em 

relação a questões é cobrada por diversos segmentos da sociedade 

organizada. 

A partir de eventos catastróficos como esse que fica nítido a dicotomia 

entre legislação ambiental e desenvolvimento econômico. Diante desse 

contexto e frente a crescentes cobranças por uma postura responsável e de 

comprometimento com o meio ambiente, uma nova política começa a surgir, 

influenciado a ciência, a legislação, e as formas de gestão e planejamento. Mas 

somente quatro décadas surgiu, criada pela Intenacional Organization for 

Standardization (ISO), a normas internacionais da Série ISO 14000 uma das 

formas de gerenciamento ambiental de maior adoção pelas empresas no 

mundo inteiro. 

A Intenacional Organization for Standardization (ISO) é uma federação 

mundial, não governamental, sediada em Genebra, Suíça da qual participam 

centena de Países. No Brasil é representada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que é reconhecida pelo governo brasileiro como 

Fórum Nacional de Normatização (MOREIRA, 2013; DIAS, 2006). Este 

Organismo internacional tem por objetivo propor normas para homogeneizar 

métodos, medidas, materiais e seu uso, em diversas atividades. 

As normas da série ISO 14.000 são aglomerados de normas técnicas 

referentes a métodos e análises, que possibilita certificação ambiental de 

produtos e organizações em relação a qualidade ambiental. Vale ressaltar que 

as normas dessa série são de natureza voluntária, ou seja, sua adesão não é 

obrigatória. Segundo Dias (2005) todas as normas dessa série orbitam em 

torno da ISO 14.001 que estabelece os requisitos gerais necessários para a 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e busca conduzir a 
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organização dentro de um Sistema certificável, estruturado e integrado à 

atividade geral de gestão. 

O esquema abaixo exemplifica o modelo de sistema de gestão 

ambiental a ser adotado de acordo com a norma ISO 14.001/2004. 

 

Figura 3 - Modelo do sistema de gestão ambiental para a norma ISO 14.001/2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NBR ISO 14.001/2004 

 

Em síntese esta norma orienta o gerenciamento das atividades e dos 

aspectos ambientais decorrentes de processos, produtos e serviços de uma 

organização. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada foi dividida em duas partes na seguinte ordem: 

primeiro, a identificação dos aspectos e impactos ambientais e depois a 

determinação da significância dos impactos ambientais. 

 

4.1. Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais 

 

A identificação dos aspectos e impactos ambientais de uma 

organização é a base para implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. É 

uma etapa complexa e importante para a gestão ambiental. De acordo com a 

ISO 14001 (2004) a organização deve identificar e avaliar seus aspectos e 

impactos referentes à suas atividades, ´produtos e serviços para que se 

necessário efetuar ações corretivas e preventivas buscando minimizar ou 

cessar os impactos considerados significativos (ABNT, 2004b). 

O termo “aspecto ambiental” é definido pela NBR ISO 14001(2004) 

como elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização 

que pode interagir com o meio ambiente. Como exemplo de aspectos cita-se 

emissões de gases, resíduos sólidos gerados, uso de matérias-primas, 

efluentes etc. 

Já impacto ambiental para essa norma é definido como “qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou na 

parte, dos aspectos ambientais da organização. Acepção semelhante é 

encontrada no Artigo 1º da resolução Nº 01 de 23 janeiro de 1986 do 

CONAMA, que considera impacto ambiental como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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Em se tratando de determinar aspecto ambiental a Norma ISO 14001 

recomenda que, para identificá-los a organização deve considerar as entradas 

e saídas, intencionais ou não, associadas às suas atividades, produtos ou 

serviços em condições de operações normais ou anormais, inclusive novas 

atividades, manutenção e situações de emergência. Vale salientar que a 

identificação dos aspectos ambientais não necessita de uma avaliação 

detalhada do ciclo de vida do produto, podem ser utilizados dados já 

desenvolvidos para fins regulamentares ou outros fins (ASSUMPÇÃO, 2004). 

Uma vez identificado os aspectos, a organização deve proceder à 

avaliação dos impactos significativos a eles associados. Embora esta norma 

não especifique nenhum procedimento para determinação da significância. 

Outra norma desta série, NBR ISO 14004 aconselha que se considere os 

seguintes critérios para determinação de significância: 

 Critérios ambientais (tais como escala, severidade e duração do 

impacto, ou tipo, tamanho e freqüência de um aspecto ambiental); 

 Requisitos legais aplicáveis (tais como limites de emissão e 

lançamentos em autorizações ou regulamentos etc.); e 

 As preocupações das partes interessadas, internas e externas 

(tais como aquelas relacionadas aos valores da organização, sua imagem 

pública, ruído, odor ou degradação visual). 

Zobel e Burman (2004) relatam que os critérios mais utilizados para a 

escolha dos aspectos ambientais são: a escala do impacto, a gravidade do 

impacto, a probabilidade de ocorrência, a permanência de impacto, a 

exposição real ou potencial regulatório/legal, a dificuldade de mudar o impacto 

e as preocupações das partes interessadas. 

De forma geral, a identificação dos aspectos e a avaliação dos 

impactos podem ser realizadas segundo as etapas abaixo: 

 

1ª- Levantamento das entradas, processos e saídas; 

2ª- Identificação dos aspectos ambientais; 

3ª- Identificação dos impactos ambientais; 

4ª- Avaliação da significância; 

5ª- Definição das medidas mitigadoras e/ou corretivas. 
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4.2. Determinação da Significância dos Impactos Ambientais 

 

Para avaliação da significância dos impactos ambientais serão 

consideradas a abrangência e gravidade. Em que a determinação dos níveis de 

significância dos impactos ambientais será feita utilizando a seguinte equação: 

 

Onde:  

 

S = significância dos impactos ambientais; 

A = abrangência;  

G = gravidade. 

 

Os valores que serão utilizados para abrangência estão descritos na 

tabela 01. 

 

Tabela 1- Abrangência do impacto ambiental 

Nota Grau Descrição 

1 Pontual 
Permanece restrito a fonte, local de 
geração ou atinge somente o local de 
trabalho 

2 Local 
Se propaga pela organização, mas fica 
somente dentro dos limites da empresa. 

3 Global Atinge áreas fora dos limites da empresa. 

Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) 

 

Já os relacionados à gravidade estão constantes na tabela 02 abaixo. 

 

Tabela 2- Gravidade do impacto 

Nota Grau Descrição 

1 Baixa 
O impacto não causa comprometimento 
ambiental; reversível sem medidas 
mitigadoras. 

2 Média 
O impacto causa danos consideráveis, 
reversíveis em médio prazo. 

3 Alta 
O impacto causa danos irreversíveis em 
médio prazo ou ultrapassa, não atende aos 
padrões estabelecidos em normas 

Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) 

 

Por fim os valores de significância dos impactos ambientais encontrados 

serão classificados em três classes (Tabela 03), de acordo com Sebrae (2005). 

S = A + G 
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Tabela 3- Níveis de significância dos impactos ambientais 

Nota Nível Descrição 

1-2 
Insignificante 

 

Sujeitos a legislação: estabeleça medidas de 
controle operacionais e/ou formas de 
monitoramento para no mínimo o 
cumprimento da legislação. 

3-4 
Moderado 

 

Estabelece-se formas de monitoramento 
visando à tomada de ações corretivas e 
preventivas. 

5-6 
Crítico 

 

Estabelece-se medidas de controle 
operacionais e/ou formas de monitoramento 
que visam mitigar e manter sob controle os 
impactos ambientais inerentes ás atividades, 
produtos e serviços. 

Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) 

 

Para os impactos que forem classificados nos níveis moderados e 

críticos serão propostas medidas caráter corretiva e/ou preventiva. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A construção civil exerce papel fundamental na economia brasileira. 

Sendo constantemente enfatizado em relatórios governamentais e trabalhos 

acadêmicos a necessidade de incremento em infraestrutura nesta área para 

permitir um desenvolvimento sustentável no país. Por outro lado, também é 

imprescindível a atualização dos modelos de gestão nesta área, 

principalmente, no Brasil. Vale ressaltar que o setor da construção civil é dos 

maiores consumidores de matéria-prima sendo responsável por um total que 

oscila entre 20 e 50% dos recursos naturais consumidos pela sociedade 

(SJÖSTRÖM, 1992; AGOPYAN; JOHN, 2011) 

Ao iniciar o trabalho, em uma obra no município de Porto Nacional, 

objetivando a identificação dos aspectos e impactos ambientais, constatou-se 

inicialmente os aspectos decorrentes desta atividade, posteriormente foram 

identificados e quantificados os impactos ambientais. 

O registro dos aspectos e impactos, que compreende a etapa inicial do 

estudo, deu-se a partir do levantamento de informações coletadas diretamente 

na referida obra, bem como, em bibliográficas. Também foi realizado 

levantamento de campo que permitiu realizar registros fotográficos da dinâmica 

existente. 

Para cada uma das atividades da construção foi realizada a descrição 

dos processos e materiais envolvidos, baseado na observação realizada no 

canteiro da obra. Em seguida o resultado do estudo, que compreende a 

primeira etapa, foi apresentado em termos de entrada, processo e saída 

conforme figura abaixo. Também possível ser visto nesta figura que foram 

identificados vinte processos (atividades) durante o estudo. 

 

Figura 4 - Processo de entrada e saída de materiais no canteiro de obras 
da construção civil 

Entrada (Insumos) Processo 
Saída 

Aspecto (causa) Impacto (efeito) 

Cimento, EPI’s, 
argamassa 

Gerenciamento de resíduos 
(descarte de 

embalagens/queima/entulho) 

Emissão de 
fumaça preta 

Alteração da 
qualidade do ar 

Embalagens de 
(papelão, papel) 

Alteração da 
qualidade do solo 

EPIs 
contaminados 

Contaminação do 
solo 
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(plásticos) 

Bloco, cerâmico, 
argamassa, 

cimento, areia.  
 

Alvenaria/assentamento de 
tijolos 

Papel / Papelão 

Esgotamento/ 
redução da 

disponibilidade de 
recursos naturais 

Resíduos de 
construção / 

concreto 

Alteração da 
qualidade do solo, 
ocupação do aterro 

Ferros, arames 
Amarração de ferros nas 

colunas 
Sucatas de 

metais 
Alteração da 

qualidade do solo 

Água, madeira, 
energia elétrica, 

betoneira 

Gerenciamento de canteiro 
de obra 

Consumo de água 
Esgotamento / 

redução de recursos 
naturais 

Consumo de 
madeira 

Contribuição para o 
desmatamento 

Consumo de 
energia elétrica 

Esgotamento / 
redução de recursos 

naturais 

Ruído 
Incômodos à 
comunidade 

Pá mecânica, Limpeza do Terreno 
Geração de 

Resíduos Sólidos 
de escavações 

Redução do tempo 
de vida útil de 

aterros 

Caçamba Aterro 

Emissões de 
gases pelo 

escapamento de 
caminhões e 

máquinas 

Alteração da 
qualidade do ar 

Emissão de 
ruídos das 
máquinas 

Poluição 
sonora/Perturbação 

da vizinhança 

Serras elétricas, 
trenas, EPI’s. 

Cortes de madeira 

Emissão de pó 

Alteração da 
qualidade do 

ar/Riscos à saúde 
humana 

Emissão de 
ruídos 

Poluição sonora 

Consumo de 
energia elétrica 

Maior demanda das 
usinas energéticas 

Geração de 
resíduos 

Alteração da 
biodiversidade e 

ecossistema local 

Ferros, arames, 
canuites, caixa de 

distribuição de 
iluminação 

Preparo de ferragens e 
concreto 

Emissão de 
ruídos 

Poluição sonora 

Extração de 
recurso natural 

Esgotamento de 
recursos naturais 

Consumo de 
energia elétrica 

Maior demanda das 
usinas energéticas 

Consumo de água 

Esgotamento de 
recursos 

hídricos/Alteração 
da biodiversidade e 
ecossistema local 

Geração de 
efluentes 

(lavagem da 
betoneira) 

Poluição do solo e 
lençóis freáticos 

Concreto, malha de 
aço, madeira, 

Execução de fundações, 
vigas e pilares 

Geração de 
resíduos (sobras 

Redução do tempo 
de vida útil de 
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ferros. de ferro, concreto, 
etc.) 

aterros 

Tijolos, cimentos 
areia  

Levantamento de alvenaria 

Geração de 
resíduos (sobras 
de argamassa e 

tijolo) 

Redução do tempo 
de vida útil de 

aterros 

Emissão de 
poeira  

Poluição 
atmosférica  

Compactador: 
"sapo" 

Compactação do solo 

Consumo de água 
Esgotamento de 
recursos hídricos 

Vazamento de 
água 

Comprometimento 
da disponibilidade 
de água  

 

Emissão de 
ruídos 

Poluição sonora 

Impermeabilizador 
de estruturas 

Impermeabilização de 
estruturas 

Geração de 
resíduos 

contaminados 
(sobras de 
solventes) 

Contaminação do 
solo e lençóis 

freáticos 

Água, areia, 
cimento 

Preparo de argamassa 

Grande consumo 
de água 

Esgotamento de 
recursos hídricos 

Emissão de 
material 

particulado 

Alteração da 
qualidade do ar 

Extração de 
recurso (argila, 
calcário e areia) 

Esgotamento de 
recursos naturais 

Cimento, 
argamassa e gesso  

 

Revestimentos (piso, parede 
e forro)  

 

Geração de 
resíduos (sobras 
de argamassa, 
piso, parede e 

forro) 

Redução do tempo 
de vida útil de 

aterros 

Escovas, 
mangueira, luvas 

limpeza de caixa d'água 

Armazenamento 
de água potável 

em caixas, 
reservatórios, 
bebedouros 

Alteração da 
potabilidade da 

água 

Caminhão, carretas 
de apoio 

Transporte de materiais 

Emissões de 
gases pelo 

escapamento de 
caminhões e 

máquinas 

Maior concentração 
de GEE (Gases de 

Efeito Estufa) 

Mão-de-obra, EPI’s 
Entrada, segregação e 

armazenamento de 
materiais 

Emissão de 
material 

particulado 

Riscos à saúde 
humana 

Água, esgoto, 
energia elétrica. 

Colocação de tubulações  
Tubulação em 

PVC 
Contaminação do 

solo 

Areia, cimento, 
brita, aço, arame, 
madeira, prego, 

agua, fios, 
plásticos. 

Estrutural e instalações 
(elétrica e hidro sanitária) 

Viga, pilar e laje, 
instalação 
elétrica. 

Argamassa, 
concreto, madeira, 

fio e plástico. 

 

Segundo a resolução CONAMA 307/2002, os resíduos da construção 

civil são provenientes da construção, demolição, reformas, reparos e da 

preparação e escavação do solo, gerando aspectos e impactos ambientais em 
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relação aos resíduos sólidos, produtos químicos perigosos, recursos naturais 

renováveis ou não, emissão atmosférica, efluentes líquidos, resíduos líquidos, 

ruídos externos e risco ambiental como mostram na obra pesquisada durante o 

estudo onde foram constatados vários aspectos ambientais e seus respectivos 

impactos. Conforme demonstrado na figura acima. 

Relacionado aos resíduos sólidos foi identificado impactos com 

significância (6, 5 e 5) respectivamente em relação aos itens (1, 2 e 5), isto se 

deve a presença de material contendo solvente descartados em desacordo 

com as normas ambientais relacionado ao assunto (resolução CONAMA 

5/1993), conforme pode ser visto nas figuras abaixo. 

A tabela 4 mostra os aspectos e respectivos impactos associados aos 

resíduos sólidos. 

 

Tabela 4 - Aspectos ambientais e seus respectivos impactos com 
resíduos sólidos 

ÍTEM ASPECTOS 
(Causa) 

IMPACTO 
(Efeito) 

Abrangência Gravidade Significância Grau 

1 
Embalagens 
(papelão, 
papel) 

Alteração da 
qualidade do 
solo 

1 5 6 C 

2 

Geração de 
resíduos 
(sobras de 
tijolo) 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

3 2 5 C 

3 

Geração de 
resíduos 
(sobras de 
argamassa, 
piso, parede e 
forro) 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

2 2 4 M 

4 
EPIs 
contaminados 
(plásticos) 

Contaminação 
do solo 

1 2 3 M 

5 
Resíduos de 
construção / 
concreto 

Alteração da 
qualidade do 
solo, 
ocupação do 
aterro 

2 3 5 C 

6 
Sucatas de 
metais 

Alteração da 
qualidade do 
solo 

1 1 2 I 

7 

Geração de 
Resíduos 
Sólidos de 
escavações 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

1 3 4 M 

8 
Geração de 
resíduos 

Alteração da 
biodiversidade 
e ecossistema 

1 3 4 M 
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local 

9 

Geração de 
resíduos 
(sobras de 
ferro, 
concreto, etc.) 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

2 2 4 M 

10 
Tubulação em 
PVC 

Contaminação 
do solo 

2 2 4 M 

11 

Viga, pilar e 
laje, 
instalação 
elétrica 

Argamassa, 
concreto, 
madeira, fio e 
plástico 

2 2 4 M 

12 

Geração de 
resíduos 
(sobras de 
argamassa, 
madeira e 
telhas) 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

2 2 4 M 

 
Figura 5 - Disposição de resíduos sem baia de contenção 

   

 

Os elevados valores de significância conforme mostram a tabela 4, se 

devem em grande parte a geração de resíduos. Estudo realizado por Gorjon 

Neto e Hojo (2011) em um canteiro de obra industrial no município de Três 

Lagoas, na porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, registrou níveis de 

significância semelhante aos deste trabalho referente aos itens 1 e 2. 

Resultados similares também foram identificados por Rigon (2013) em estudo 

realizado em uma obra residencial na região metropolitana de Porto Alegre, 

principalmente no que se refere aos resíduos de construção / concreto. 

Vale salientar que o entulho gerado numa edificação, normalmente, é 

constituído pelas sobras dos materiais danificados ao longo do processo, tais 

como restos de concretos e argamassa produzidos e não utilizados, alvenaria, 

argamassa que cai durante a aplicação e não é reaproveitada, sobras de tubos, 

aço, eletrodutos, entre outros (CARNEIRO, BRUM e CASSA, 2001). Neto 

(2005), também afirma que outros fatores são responsáveis pela geração 
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desses resíduos tais como: falta de definições e detalhamentos nos projetos de 

arquitetura, estrutura, instalações, entre outros; materiais de qualidade inferior 

e componentes de construção indisponíveis no mercado; mão-de-obra não 

qualificada; ausência de procedimentos operacionais; ausência de mecanismos 

de controle de execução e inspeção. 

Contudo é forçoso lembrar que esses resíduos são responsáveis por 

aumentar o impacto ambiental provocado pela excessiva geração de resíduos, 

bem como pelo seu descarte irregular, em grande parte das cidades brasileiras, 

são também responsáveis pela poluição do ambiente urbano, como: a 

obstrução e contaminação dos leitos de rios e canais, o comprometimento do 

tráfego em vias públicas e a degradação da paisagem, dentre outros. 

 

Tabela 5- Aspectos ambientais e seus respectivos impactos com recursos 
naturais renováveis ou não: 

ÍTENS ASPECTOS 
(Causa) 

IMPACTO 
(Efeito) 

Abrangência Gravidade Significância Grau 

1 
Grande 
consumo de 
água 

Esgotamento 
de recursos 
hídricos 

2 3 5 C 

2 
Consumo de 
energia 
elétrica 

Maior 
demanda das 
usinas 
energéticas 

3 3 6 C 

3 
Consumo de 
madeira 

Contribuição 
para o 
desmatamento 

3 2 5 C 

4 

Extração de 
recurso 
(argila, 
calcário e 
areia) 

Esgotamento 
de recursos 
naturais 

2 3 5 C 

 

Conforme determina o Art. 10 da Resolução CONAMA Nº. 307 de 05 

de julho de 2002, os resíduos de classe A (elementos cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de proteção etc.), argamassa e concreto;) observados 

nos estudos, “deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil”. Conforme 

pode ser visto na figura 6, parte desses resíduos não foram reutilizados e nem 

tiveram a destinação determinada por lei. 
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Figura 6 - Consumo de madeira e extração de recursos 

 
 

 

Outro fato observado, em relação a disposição desses resíduos foi que 

os mesmos eram dispostos de maneira irregular por todo pátio da obra. Fato 

que contribuiu para os elevados níveis de significância conforme mostra quadro 

anterior. 

Rigon (2013), em estudo realizado em uma obra residencial na região 

metropolitana de Porto Alegre, obteve resultados semelhantes ao desta 

pesquisa em relação ao consumo de energia, no componente abrangência, 

porém em relação a gravidade, os dados foram superiores aos encontrados 

neste trabalho. 

Isto posto, destaca-se o que afirma Pinto (2005) que diz que as 

empresas desse ramo são potencialmente grandes causadoras de modificação 

do ambiente. 

Em relação à madeira vale ressaltar que, normalmente, essa é 

composta por madeira serrada e compensado, madeira tratada e 

industrializada. Esse tipo de resíduos é classificado como classe B. Um dos 

problemas relacionados à madeira, estar no fato dela conter substâncias 

tóxicas, como tolueno que é teratogênico (gera anomalias genética em feto) e 

pode também causar disfunções hepáticas e gastrointestinais (SILVA, 2010). 

 

 

 

 



37 
 

Tabela 6 - Aspectos ambientais e seus respectivos impactos com emissão 
atmosférica: 

ÍTENS 
ASPECTOS 

(Causa) 
IMPACTO 

(Efeito) 
Abrangência Gravidade Significância Grau 

1 
Emissão de 
fumaça preta 

Alteração da 
qualidade do 
ar 

2 3 5 C 

2 
Emissão de 
poeira  

Poluição 
atmosférica  

2 1 3 M 

3 
Emissão de 
material 
particulado 

Alteração da 
qualidade do 
ar 

1 1 2 I 

4 

Emissões de 
gases pelo 
escapamento de 
caminhões e 
máquinas 

Alteração da 
qualidade do 
ar 

2 2 4 M 

5 Emissão de pó 

Alteração da 
qualidade do 
ar/Riscos à 
saúde 
humana 

2 2 4 M 

 

As emissões atmosféricas e o ruído são provenientes dos caminhões 

que transportam a matéria-prima, e equipamentos usados nas diversas fases. 

O valor elevado de significância no item referente ao impacto alteração 

da qualidade do ar se deve, principalmente, ao componente gravide em função 

do não atendimento a legislação ambiental, Resolução n° 307 do CONAMA, 

que determina que papeis, papelão e outros sejam reciclados e não 

incinerados. 

 

Figura 7 - Emissão de poeira e gases pelo escapamento do caminhão 
materiais espalhados) e (durante carregamento de entulho) 
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Tabela 7 - Aspectos ambientais e seus respectivos impactos com ruído: 

ÍTENS ASPECTOS 
(Causa) 

IMPACTOS 
(Efeito) 

Abrangência Gravidade Significância Grau 

1 
Emissão de 
ruídos das 
máquinas 

Poluição 
sonora/Pert
urbação da 
vizinhança 

3 3 6 C 

2 

Ruído 

Incômodos 
à 
comunidad
e 

2 3 5 C 

 

Os resultados apresentados na tabela 7, mostram que os impactos 

relacionados a emissão de ruídos, apresentaram níveis de significância crítico, 

com resultados 6 (seis) e 5 (cinco) respectivamente. Ressalta-se que este 

problema é corriqueiro nessa área. Fato que reforçado pelo estudo realizado 

por Rigon (2013), que também registrou resultados semelhantes aos desse 

estudo. 

A poluição sonora, pode ser definida como qualquer alteração das 

propriedades físicas do meio ambiente, [...] que possam lesar [...], a segurança 

e o bem-estar, podendo provocar efeitos clínicos, [...], dificuldades mentais e 

emocionais e até a surdez progressiva e imediata (ANDRADE, 2004). 

 

Figura 8 - Emissão de ruídos 

  

 

Com relação a avaliação ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade, as empresas do ramo da construção civil, devem se orientar 

pela ABNT- NBR 10.151 que estabelece limites de ruídos para os períodos 

diurnos e noturnos. 
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Destacamos ainda, que no processo da construção civil, as empresas 

devem ajuizar sobre as emissões de ruídos provenientes da movimentação de 

veículos e manuseio de equipamentos ou de ferramentas, tais como; 

furadeiras, serras elétricas, lixadeiras, dentre outras, buscando se adequar a ao 

que estar consagrado na legislação brasileira. 

Com relação a obra em estudo, registramos que a geração de resíduos 

se deu, principalmente, em função dos desperdícios de materiais durante a 

execução dos serviços. 

 

Tabela 8 - Aspectos ambientais e seus respectivos impactos com 
efluentes líquidos: 

ÍTENS ASPECTOS 
(Causa) 

IMPACTOS 
(Efeito) 

Abrangência Gravidade Significância Grau 

1 
lavagem da 
betoneira 

Poluição do 
solo e lençóis 
freáticos 

1 2 3 M 

2 

Geração de 
resíduos 
contaminados 
(sobras de 
tintas) 

Contaminação 
do solo e 
lençóis 
freáticos 

1 3 4 M 

 

Figura 9 - Lavagem de betoneira no canteiro de obra 

 
 

Diversas fases do processo de execução de uma obra utilizam água e 

consequentemente geram efluentes, os quais são enquadrados na classe D 

segundo a Resolução CONAMA 307/2002 e são considerados altamente 

perigosos, podendo causar riscos ao meio ambiente e saúde humana, se não 

forem gerenciados de forma correta. Dentre esses cita-se restos de tintas, 

graxas, solventes (Thinner) que tóxico e inflamável. Esses resíduos devem ser 

armazenados, descartados em recipientes com tampa e enviados para triagem 

ou encaminhados para aterros.   
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A figura 9 apresenta os resultados da pesquisa, no tocante aos 

resíduos líquidos com níveis de significância consideráveis, fato que se deve 

principalmente a problemas de gestão inadequada e desrespeitos aos 

preceitos legais, ditados pela norma acima citada (CONAMA 307/2002, p. 3-

IV). Moreira (2006), afirma que tal condição que favorece a infiltração e 

percolação de substancia tóxicas presentes nestes resíduos. Condição que foi 

registrado neste trabalho e que contribuiu para os elevados valores de 

significâncias nestes itens. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A avaliação dos resultados permite concluir que: 

1- a maioria dos impactos são moderados e críticos e são resultante do 

gerenciamento inadequados dos resíduos; 

2- a empresa não tem um plano de gestão de resíduos no canteiro de 

obras; fato evidenciado pela ausência de segregação dos resíduos, bem como 

inexistência de acondicionamento inicial e de áreas para armazenamento dos 

diferentes resíduos; 

3- ausência de contêineres para armazenamento e acondicionamento 

dos resíduos por classe, adequadamente instalados e sinalizados; 

4- instalação de filtros para a água da lavagem da betoneira; 

5- inexistência de áreas para depósito temporário segundo preconiza 

as normas específicas; dentre outros. 
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7. SUGESTÃO 

 

Destaca-se que: 

1- A empresa deve estabelecer e/ou adotar plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos durante o processo construtivo, bem como um programa de 

indicadores de desempenho ambiental, para as diferentes etapas da 

construção; 

2-  Implante um programa de treinamento e conscientize seus 

colaboradores da necessidade de utilizar materiais reciclados, de viabilizar as 

atividades de reciclagem dos resíduos resultante de suas ações. 
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ANEXO 

ÍTEM ASPECTOS (Causa)  IMPACTO 

(Efeito)  

Grau  de 

significância 

1 

Embalagens 

(papelão, papel) 

Alteração da 

qualidade do 

solo 

C 

2 

Geração de resíduos 

(sobras de 

argamassa e tijolo) 

Redução do 

tempo de vida 

útil de aterros 

C 

3 

Geração de resíduos 

(sobras de 

argamassa, piso, 

parede e forro) 

Redução do 

tempo de vida 

útil de aterros 

M 

4 
EPIs contaminados 

(plásticos) 

Contaminação 

do solo 
M 

5 
Resíduos de 

construção / concreto 

Alteração da 

qualidade do 

solo, ocupação 

do aterro 

C 

6 Sucatas de metais 

Alteração da 

qualidade do 

solo 

I 

7 

Geração de Resíduos 

Sólidos de 

escavações 

Redução do 

tempo de vida 

útil de aterros 

M 

8 Geração de resíduos 

Alteração da 

biodiversidade e 

ecossistema 

local 

M 

9 

Geração de resíduos 

(sobras de ferro, 

concreto, etc.) 

Redução do 

tempo de vida 

útil de aterros 

M 

10 Tubulação em PVC 
Contaminação 
do solo 

M 

11 
Viga, pilar e laje, 

instalação elétrica 

Argamassa, 
concreto, 
madeira, fio e 
plástico 

M 

12 

Geração de resíduos 

(sobras de madeira e 

telhas) 

Redução do 
tempo de vida 
útil de aterros 

M 

13 Grande consumo de Esgotamento de C 
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água recursos hídricos 

14 
Consumo de energia 

elétrica 

Maior demanda 

das usinas 

energéticas 

C 

15 Consumo de madeira 

Contribuição 

para o 

desmatamento 

C 

16 

Extração de recurso 

(argila, calcário e 

areia) 

Esgotamento de 
recursos 
naturais 

C 

17 
Emissão de fumaça 

preta 

Alteração da 

qualidade do ar 
C 

18 Emissão de poeira  
Poluição 

atmosférica  
M 

19 
Emissão de material 

particulado 

Alteração da 

qualidade do ar 
I 

20 

Emissões de gases 

pelo escapamento de 

caminhões e 

máquinas 

Alteração da 

qualidade do ar 
M 

21 Emissão de pó 

Alteração da 

qualidade do 

ar/Riscos à 

saúde humana 

M 

22 

lavagem da betoneira Poluição do solo 

e lençóis 

freáticos 

M 

23 

Geração de ruídos: 

(Emissão de ruídos 

das máquinas) 

Poluição sonora 

e perturbação a 

vizinhança 
C 

24 

Geração de resíduos: 

(sobras de solventes) 

Contaminação 

do solo e lençóis 

freáticos 
C 

25 

Consumo de matéria 

prima: (Madeira 

serrada e 

compensada) 

Uso de recurso 

natura renovável M 

26 

Geração de resíduos: 

(Bloco cerâmico, 

tijolos com 

argamassa) 

Contaminação 

do solo I 
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27 

Geração de ruídos: 

(Corte de blocos e 

Corte de madeiras) 

Poluição sonora I 

28 

Geração de resíduos: 

(Lata de tinta 

esmalte, base 

solvente ou com 

solvente) 

Ocupação de 

aterros M 

29 

Geração de resíduos: 

(Embalagem de 

plástico e de papelão) 

Ocupação de 

aterros M 

30 

Geração de resíduos: 

(sobras de 

argamassa e tijolo) 

Redução da 

disponibilidade 

dos recursos 

naturais 

I 

31 

Geração de ruídos: 

(Emissão de ruídos) 

Alteração na 

saúde humana M 

32 

Geração de efluentes: 

(Lavagem de 

betoneira) 

Poluição do solo 

e lençóis 

freáticos 
C 

33 

Geração de resíduos: 

(Derramamento de 

produtos) 

Contaminação 

do solo e lençóis 

freáticos 
I 

34 

Emissão de material 

particulado 

Alteração da 

qualidade do ar I 

 

 


