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RESUMO 

 
Esse artigo pretende transmitir os resultados de um estudo da situação da gestão dos 

resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de São Carlos-SP, Brasil, em aspectos 
como quantidades produzidas, composição e áreas de descarte irregular. Para o 
dimensionamento da produção média dos RCD e sua produção per capita, foram utilizados 
três parâmetros de cálculo: produção por obras aprovadas pelo município, movimento de 
carga das empresas coletoras e volume descartado em aterro. A taxa de geração utilizada para 
o cálculo da produção por áreas licenciadas foi de 137,02 kg/m2. Essa taxa foi obtida a partir 
do levantamento da produção de RCD em algumas obras da cidade. Pelo parâmetro 
movimento de cargas foram levantadas as quantidades de entulho coletadas por empresas 
especializadas. O levantamento das descargas de entulho no depósito da cidade, ao longo de 
quatro meses, permitiu calcular o parâmetro descartes em aterro. Também neste depósito foi 
realizada uma caracterização física dos RCD, cuja metodologia determinou a composição 
percentual dos principais materiais encontrados no entulho da cidade. Por fim, o estudo 
identificou diversas áreas de descarte clandestino e propôs um modelo de gestão integrada 
entre o setor da construção civil local e a administração municipal.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a degradação ambiental de milhares de áreas por descartes de resíduos de 

construção e demolição (RCD), está diretamente associada à ausência da gestão desses 
resíduos por parte das empresas de construção e das administrações municipais.  
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O tratamento dado aos entulhos de obra na maior parte dos municípios brasileiros é 
ineficiente. As administrações municipais não possuem recursos humanos especializados 
capazes de planejar e gerenciar as enormes quantidades produzidas. Além disso, as medidas 
adotadas na condução dos problemas têm caráter emergencial e corretivo, muitas vezes, 
devido à falta de informações dos nossos gestores na avaliação dos verdadeiros impactos.  

Atualmente no Brasil, a produção e disposição final dos entulhos se tornaram um dos 
principais problemas para governos municipais. Aspectos como constantes aumentos nos 
custos de limpeza pública, degradação de ambientes e esgotamento de áreas de descarte tem 
levado poder público, sociedade, mas principalmente, pesquisadores da área, refletirem sobre 
possíveis alternativas de gestão. 

Todos estes impactos atribuídos aos RCD e a necessidade de solucioná-los levaram o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente instituir a resolução n.o307, em 05 de julho de 2002. 
Esta resolução estabelece as primeiras diretrizes para gestão municipal dos resíduos de 
construção e demolição. No entanto, para implantação desse modelo é necessário investigar, 
inicialmente, a real situação desses resíduos nas cidades e traçar um diagnóstico ambiental, 
em que devam ser avaliados aspectos como geração, composição, manejo e descarte.  

Nesse contexto, o presente artigo apresenta o diagnóstico realizado na cidade de São 
Carlos-SP e que serviu como subsídio ao plano integrado de gerenciamento de resíduos da 
construção civil do município. 

 
 

2. SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE SÃO CARLOS-SP 
 
Em São Carlos, cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo, Brasil, o 

setor da construção civil local tem passado por transformações ao longo das últimas duas 
décadas. Com a estabilização da economia do país, a construção civil na cidade experimentou 
um crescimento acentuado, o que permitiu as empresas implementar, com mais eficiência, um 
planejamento de médio-longo prazo dos empreendimentos. 

O crescimento anual das áreas licenciadas para construção no município mostra essa 
tendência de desenvolvimento urbano; fato que tem contribuído diretamente para o aumento 
da geração de RCD.  

Os dados obtidos nessa pesquisa são representativos para avaliação da geração, por 
considerar que as áreas licenciadas englobam empreendimentos de médio e grande porte da 
cidade. Além disso, construções clandestinas não licenciadas, em grande parte, representam 
empreendimentos de pequeno porte, com custos menores e pequena geração de RCD.  

A ausência de dados de construções clandestinas não licenciadas pode ser compensada 
pela parcela de obras licenciadas e não implementadas, presentes no cálculo total de áreas 
licenciadas. Desta forma, esta base de informação representa a evolução global do setor de 
construção civil no município de São Carlos. 

Sob a ótica da geração dos RCD, em média, as construções licenciadas e implantadas, 
somente começam a produzir quantidades maiores de resíduos, seis meses após seu início − 
nas fases de estrutura e alvenarias. Portanto, para cada cronograma de obras existem fases de 
maior produção de resíduos de construção e demolição, o que impõe um estudo mais 
detalhado, quando da quantificação dos volumes de cada empreendimento. 

A figura 1 apresenta os valores das áreas totais aprovadas e regularizadas pela 
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Carlos 
entre os anos de 1999 e 2002.  
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Figura 1 - Perfil das áreas licenciadas (m2) no município de São Carlos-SP 
 
 
3. CÁLCULO DA TAXA DE GERAÇÃO (Kg/m2) DOS RCD DE SÃO CARLOS-SP 
 

Na produção de RCD de uma obra, a mais significativa parcela é aquela descartada e 
retirada pelas empresas coletoras. Outras parcelas são usadas nas construções como material 
para aterros e enchimentos de pisos e paredes. 

Para quantificação da geração de RCD por áreas licenciadas no município de São 
Carlos, foram acompanhadas cinco obras de diferentes áreas e usos, das quais foram 
calculados os volumes totais de entulho removidos durante suas execuções. Desta forma, 
obteve-se o volume total produzido em São Carlos, relacionando-se os volumes produzidos 
nestas obras e suas áreas construídas (m2) com as áreas totais licenciadas na cidade. 

As obras pesquisadas possuem as seguintes áreas em: 
 Obra 1 – 358,56 m2 
 Obra 2 – 716,54 m2 
 Obra 3 – 126,22 m2 
 Obra 4 – 336,19 m2 
 Obra 5 – 257,79 m2 

A tabela 1 apresenta o número de caçambas retiradas nestas obras durante suas fases 
de construção.  
 

Tabela 1 – Número de caçambas de RCD retiradas em construções de São Carlos 
Fases 
Obra 

Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Média
(%) C 1 % C % C % C % C % 

Terraplenagem 0 0 1 3 1 9 0 0 0 0 2 
Fundações 1 5 2 7 1 9 1 8 1 10 8 
Estrutura 3 16 5 17 1 9 1 8 2 20 14 
Alvenarias 4 21 9 30 2 19 3 25 2 20 23 
Revestimentos 6 32 7 23 3 27 3 25 2 20 25 
Acabamentos 5 26 6 20 3 27 4 34 3 30 28 
Total 19 100 30 100 11 100 12 100 10 100 100 
1 Número de caçambas 
 
 A obra 1 refere-se à reforma comercial, que transformou uma casa antiga da região 
central da cidade em um bar-restaurante com características rústicas e padrão fino. A 
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substituição de estruturas de concreto armado existentes na casa, por vigas e pilares de 
madeira rústica, nas fases de execução da estrutura, de alvenarias e de revestimentos, gerou 
maior quantidade de RCD.  
 A obra 2 é uma construção vertical de quatro pavimentos com finalidade residencial. 
Constitui-se um prédio de padrão médio-fino em bairro próximo à região central da cidade. A 
estrutura foi calculada para execução em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos Selecta da 
região de Salto-SP. Por este motivo às fases com maior produção de RCD foram as 
alvenarias, seguidas dos revestimentos e dos acabamentos. 
 A obra 3 refere-se a uma residência térrea padrão médio com maior geração de 
entulho a partir da fase de revestimento de cimento, cal e areia até os acabamentos finais da 
construção.  
 A obra 4 refere-se a um conjunto residencial de cinco casas de padrão médio situado 
em bairro bem próximo à região central da cidade. A quantificação do número de caçambas 
neste conjunto realizou-se durante a execução das três primeiras casas. Em função da falta de 
infraestrutura inicial como ausência de ruas asfaltadas e iluminação pública entre outros, esta 
obra produziu RCD em todas as suas fases de construção. Por outro lado, a realização em 
conjunto das residências com áreas de 140,20m2, 98,62m2 e 97,37m2 respectivamente, reduziu 
o número de caçambas utilizadas.  
 Finalmente a obra 5 constitui-se em uma residência assobradada de padrão fino em um 
bairro de classe alta de São Carlos. Nesta obra, a geração de entulho apresentou pequena 
variação durante as fases de execução. Também o número de caçambas utilizadas foi 
proporcionalmente menor à área construída. Este fato pode ser explicado pela redução de 
perdas de materiais no canteiro, pelo fato de a obra possuir projetos de estrutura, de 
instalações hidráulicas e de instalações elétricas. 
 A figura 2 demonstra a variação percentual de geração de RCD nas diversas etapas das 
construções levantadas.  
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Figura 2 - Variação percentual do volume de RCD nas diversas fases das construções 
 
 
 Para cálculo da taxa de geração (kg/m2) foi utilizado o seguinte cálculo: 
∑ Área Construída (m2) = Área 1 + Área 2 + Área 3 + Área 4 + Área 5    (1) 
Número total de caçambas utilizadas (Obra 1 + Obra 2 + Obra 3 + Obra 4 + Obra 5) (2) 

 
∑ Área Construída (m2) = 358,56 + 716,54 + 126,22 + 336,19 + 257,79 = 1.795,30 m2  (1) 
Número total de caçambas utilizadas = 19 + 30 + 11 + 12 + 10 = 82    (2) 

(1) ⇒ (2) 
1.795,30 m2 ⇒ 82 caçambas         (3) 
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 Todas as caçambas que coletaram RCD nas obras pesquisadas tinham 5m3, portanto: 
82 caçambas × 5 m3 = 410 m3         (4) 

 Para esse estudo foi considerada a massa unitária de 0,60 ton/m3, obtida da 
caracterização física dos RCD do município. Com isso obteve-se: 
410 m3 × 0,60 ton/m3 = 246 toneladas = 246.000 kg      (5) 

Portanto a taxa de geração de RCD para as cinco obras pesquisadas foi de: 
 
TG = Me / A = 246.000 / 1.795,30 = 137,02 kg/m2      (6) 

 
onde TG = Taxa de geração de RCD (kg/m2) 
          Me = Massa de entulho (kg) 
 A = Área total licenciada no município (m2)   
  

Aplicando-se a taxa de geração de RCD às áreas licenciadas no município de São 
Carlos nos anos de 1999 a 2002, obteve-se a produção média anual e diária de RCD do 
município (tabela 2). Entretanto, para o cálculo da geração de RCD por este parâmetro foram 
utilizados apenas os últimos dois anos, tempo de duração das obras investigadas. Portanto,a 
geração média de RCD foi de 115,12 ton/dia.  
 

Tabela 2 – Geração estimada de RCD por áreas licenciadas 
 
 

São Carlos 
1999 2000 2001 2002 Média 

Áreas totais licenciadas (m2) 164.888,64 177.678,98 255.710,27 228.209,62 206.621,88
Taxa de geração RCD (kg/m2) 137,02 137,02 137,02 137,02 137,02 
Geração de RCD (ton/ano) 22.593,04 24.345,57 35.037,42 31.269,28 28.311,33 
Geração de RCD (ton/mês) 1.882,75 2.028,80 2.919,79 2.605,77 2.359,28 
Geração de RCD (ton/dia) 1 78,45 84,53 121,66 108,57 98,30 
1 Mês com 24 dias (sábado: meio período∴2 sábados/mês) 
 
 
4. GERAÇÃO DE RCD NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS-SP 

 
 A metodologia de geração dos RCD constitui no reconhecimento da evolução do setor 

responsável por sua formação e a quantificação do volume total produzido nos municípios. 
Em São Carlos-SP foram utilizadas três metodologias de dimensionamento:  

 Cálculo da geração de entulho por meio de áreas licenciadas nos últimos quatro anos;  
 Cálculo do movimento de cargas das empresas coletoras e;  
 Cálculo do volume descartado nos aterros municipais, em um período de quatro 

meses. 
Os três parâmetros estudados apresentaram resultados muito semelhantes, embora o 

que melhor demonstre a produção do município seja aquele no qual os registros das 
quantidades foram realizados in loco diariamente, no local de descarte autorizado pela 
prefeitura, durante o período de amostragem.  

No cálculo pelo parâmetro áreas licenciadas foram consideradas outras variáveis como 
a geração em obras de reformas e o descarte de RCD por particulares e prefeitura. O cálculo 
do movimento de cargas das empresas nem sempre consegue reproduzir, com precisão, o 
número de caçambas/mês e seus volumes descartados no aterro de Cidade Aracy.  

As tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados da provável geração total de RCD pelos 
parâmetros estudados.  

 



 

46 Engenharia Civil • UM                             Número 36, 2010 

Tabela 3 – Provável geração total de RCD pelo parâmetro áreas licenciadas 
São Carlos-SP 

Geração de RCD por áreas licenciadas (ton/dia) 115,12
Geração de RCD em reformas (ton/dia) 162,57
Massa de RCD descartada por particulares e outras empresas (ton/dia) 83,26
Massa de RCD coletada pela prefeitura (ton/dia) 41,90
Massa total de RCD (ton/dia) 402,85

 
Tabela 4 – Provável geração total de RCD por movimento de cargas das empresas coletoras 

São Carlos-SP 
Geração de RCD pelo movimento de cargas das empresas (ton/dia) 259,70
Geração de RCD pelo movimento de cargas das empresas terraplenagem (ton/dia) 11,25
Massa de RCD descartada por particulares e outras empresas (ton/dia) 83,26
Massa de RCD coletada pela prefeitura (ton/dia) 41,90
Massa total de RCD (ton/dia) 396,11

 
Tabela 5 – Provável geração total de RCD pelo volume descartado nos aterros de Cidade 

Aracy e Antenor Garcia 
São Carlos-SP 

Geração de RCD pelo número de caçambas no aterro Cidade Aracy (ton/dia) 157,71
Geração de RCD pelo número de caçambas no aterro Antenor Garcia (ton/dia) 23,28
Massa de RCD coletada por empresas de terraplenagem e outras (ton/dia)  120,33
Massa de RCD coletada pela prefeitura (ton/dia) 41,90
Massa total de RCD (ton/dia) 343,22

 
  A quantidade diária de RCD calculada a partir dos dados coletados no aterro de 
Cidade Aracy foi menor, o que pode explicar os inúmeros depósitos irregulares espalhados 
pela cidade.  

Cabe ressaltar também que, no parâmetro de cálculo do volume descartado no 
depósito de Cidade Aracy, foram computados não só o número de caçambas e caminhões de 
empresas coletoras, como também caminhões de indústrias, de autarquias públicas, de 
empresas de fora de São Carlos e de particulares que, de forma significativa, contribuíram 
para o total do RCD produzido. Desta forma, a produção de RCD do município pode estar 
camuflada, quando da quantificação dos volumes e massas por outros parâmetros, por não 
fornecer um quadro mais abrangente da geração. A tabela 6 apresenta a geração per-capita do 
município. 

 
Tabela 6 – Provável geração per capita do município de São Carlos-SP 

 
Parâmetros 

São Carlos-SP 
Geração de RCD 

(ton/dia) 
População  

(2001) 
Geração per capita 

(kg/habxdia) 
Áreas licenciadas 402,85 197.187 2,04 
Movimento de cargas 396,11 197.187 2,01 
Aterro Cidade Aracy 343,23 197.187 1,74 

Média 380,73 197.187 1,93 
 

 A geração de RCD por habitante do município está elevada se comparada a média de 
outros municípios. Esse fato pode ser explicado devido ao crescimento urbano da cidade e às 
perdas no setor da construção civil local.  
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5. COMPOSIÇÃO DOS RCD DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS-SP 
 

A composição do RCD constituiu uma das etapas mais importantes do diagnóstico da 
situação desses resíduos no município. A partir dos tipos de materiais encontrados nos RCD e 
de seus percentuais foi possível traçar estratégias de reciclagem e de controle das perdas de 
materiais nas construções da cidade.  

 A caracterização física foi desenvolvida por meio da separação e pesagem dos 
materiais oriundos de pelo menos três caçambas metálicas descartadas nos aterros municipais.  

O método teve como roteiro: 
 Seleção de três caçambas de 5m3 de origens diferentes, descartadas no depósito; 
 Coleta de cinco amostras de 18 litros de cada caçamba; 
 Reunião das amostras de 18 litros em apenas uma amostra de 90 litros, por caçamba; 
 Separação dos componentes; 
 Medição de volume e massa; 
 Somatório das três caçambas, com total de 270 litros amostrados e considerados 

amostra representativa da composição dos RCD; 
 Cálculo da massa unitária, 
 Cálculo percentual da composição dos materiais contidos nos RCD. 

Do cálculo das massas dos materiais foi determinada a composição dos RCD das 
amostras e considerada representativa para o município de São Carlos.  

A figura 3 apresenta os percentuais dos materiais contidos nos RCD. 

Figura 3 - Composição percentual dos RCD do município de São Carlos-SP, Brasil 
 
 

6. SITUAÇÃO ATUAL DAS ÁREAS DE DESCARTE DE RCD 
 
Em São Carlos, o descarte do entulho, de maneira indiscriminada e clandestina em 

áreas impróprias para disposição, tem provocado graves problemas ambientais, de 
saneamento, sociais e econômicos, que necessitam solução.  

A metodologia dessa etapa do trabalho propôs: 
 Cadastramento e mapeamento das áreas autorizadas pelas prefeituras, utilizadas como 

destinação final dos resíduos de construção civil, através de estudos e levantamentos 
de dados in loco; 
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 Cadastramento e mapeamento das áreas clandestinas de deposição de RCD espalhadas 
pela cidade, in loco; 

 Cadastramento e mapeamento das áreas destinadas pela prefeitura para transbordo e 
triagem de RCD, in loco. 
Na pesquisa de campo foram detectadas e visitadas diversas áreas de despejo de 

entulho (tabela 7) utilizadas por carroceiros e particulares. Pôde-se constatar que essas áreas, 
utilizadas para descarte de pequenos volumes, estão espalhadas por toda a cidade. Geralmente 
localizam-se às margens dos córregos e vias de grande tráfego. Para a Prefeitura resta a 
limpeza dessas áreas, por não existir políticas de controle, gerenciamento e definição dos 
locais permitidos para pequenos volumes – áreas de transbordo.  

Os locais de descarga clandestinos geralmente situam-se em áreas de depressão. 
Topograficamente as declividades acentuadas favorecem a dispersão dos RCD. Pela 
facilidade de descarte, grande parte dos depósitos clandestinos em São Carlos concentra-se 
nas encostas dos principais córregos que cortam a cidade. Esta prática de descarte nas calhas 
dos córregos tem provocado enchentes e contaminação das águas subterrâneas.   

 
Tabela 7 – Inventário das áreas de descarte de RCD no município de São Carlos-SP,Brasil 

Área Local Bairro Córrego Porte Situação Atual5 
1 Rua Eugênio Franco de Camargo Chácara São João Tijuco Preto M 2 Ativo 
2 Rua Lucas Perroni Jd. N.S.Aparecida Lazarini P 1 Estável 
3 Rua Cícero Soares Ribeiro/Bicão Vila Boa Vista Medeiros M Ativo 
4 Avenida Prof.Mário Pinotti Jardim Medeiros - G 3 Ativo 
5 Rua Sete Antenor Garcia Água Quente G Ativo 
6 Rua Pedra de Paula 4 Cidade Aracy Água Quente G Ativo 
7 Avenida Integração Cidade Aracy Água Quente M Ativo 
8 Rua Cel. Leopoldo Prado Jardim Beatriz - P Ativo 
9 Rua Quatro Mirante da Bela Vista - P Ativo 
10 Rua Bento do Carmo Lara Mirante da Bela Vista - P Estável 
11 Rua Roberto Martinez Jardim D. Franscisca Gregório P Estável 
12 Rua Germano Fher Júnior Vila Monteiro - P Estável 
13 Avenida Alfredo Maffei Jardim Taiti Gregório P Estável 
14 Rua Geminiano Costa Vila Santo Antônio Lazarini P Ativo 
15 Rua Indalêncio de C. Pereira Parque Delta Monjolinho M Ativo 
16 Rua Bernardino Fernande Nunes Parque Delta Monjolinho P Estável 
17 Rua Antônio Rodrigues Cajado Vila Costa do Sol Tijuco Preto P Ativo 
18 Rua Antônio Rodrigues Cajado6 Vila Costa do Sol Tijuco Preto M Ativo 
19 Rua Francisco Possa6 Santa Angelina Santa Fé M Ativo 
20 Rod. Cônego Washington J. Pera - - M Ativo 
21 Rua Josué Marques Martins Parque Anhembi Lazarini P Estável 
22 Rua Odete dos Santos Romeu Tortorelli Mineirinho P Ativo 
23 Rua Antônio Cerri Parque Primavera Ponte de Tábua M Ativo 
24 Rua Sorbone Centreville - P Estável 
25 Rua Nelsa A. Marques de Melo Jardim Jóckey Club Monjolinho P Estável 
26 Rua Vitorio Bonucci Jardim Tangará Monjolinho P Ativo 
27 Avenida Hercules Sachi Santa Madre Cabrine - P Ativo 
28 Estrada da Água Quente SCA050 Água Quente G Ativo 
1  Depósito clandestino pequeno – até 10 pilhas com 1,5 metros de altura 
2 Depósito clandestino médio – entre 10 e 50 pilhas com 1,5 metros de altura 
3 Depósito clandestino grande – acima de 50 pilhas com 1,5 metros de altura 
4 Área autorizada pela Prefeitura Municipal como aterro de RCD 
5 Ativo: descartes freqüentes; estável: descartes não freqüentes  
6 Depósitos autorizados pela PMSC para recebimento de entulho e outros 

 
 

7. PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DOS RCD 
 

Esse modelo está representado através de fluxograma (fig.4), onde são determinados 
os caminhos da gestão conforme a Resolução n.o307 (CONAMA, 2002). Dentro dos Planos 
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Integrados de Gerenciamento dos Resíduos de Construção e Demolição são elaborados os 
planos municipais de gerenciamento, voltados aos pequenos geradores e os projetos de 
gerenciamento dos geradores, dirigidos aos grandes geradores. A metodologia propõe um 
roteiro de gestão integrada dos RCD, conforme as características particulares encontradas nos 
diagnósticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 4 - Fluxograma da gestão ambiental sustentável dos RCD 
 

Os planos municipais têm a finalidade de promover ações de captação dos pequenos 
volumes de entulho, através de equipamentos públicos destinados ao transbordo e triagem 
desses resíduos. O papel desses pontos de captação é de grande importância, visto que os 
pequenos volumes oriundos de pequenas obras representam uma grande parcela de RCD 
produzidos nos municípios. Além disso, os entulhos deixariam de ser descartados diariamente 
em áreas mais vulneráveis das cidades como córregos, fundos de vales, áreas de proteção 
ambiental, entre outras. Portanto, um aspecto relevante desse modelo é a redução do número 
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de áreas de descartes irregulares e o correto gerenciamento por parte dos gestores de limpeza 
pública.  

Já os projetos de gerenciamento dos geradores têm a finalidade de instruir e promover 
nos empreendimentos a prática dos 3R, onde a redução e reutilização de materiais de 
construção devem ser perseguidas pelos agentes responsáveis. Esse fato promoveria a 
diminuição das quantidades de entulho efetivamente retiradas dos canteiros, com conseqüente 
aumento da vida útil dos aterros de inertes e de resíduos da construção civil.  

A reciclagem dos RCD aparece nesse modelo em duas fases distintas. A primeira nos 
próprios canteiros de obras em empreendimentos que se justifique esse investimento e a 
segunda em escala maior através das Usinas de Reciclagem. Com o beneficiamento dos RCD 
é possível o uso dos agregados reciclados em obras de infra-estrutura municipal como sub-
base de pavimentos e calçamentos, além do uso em concreto sem função estrutural.  

Por fim, o modelo propõe áreas para aterros licenciados com a finalidade de segregar 
materiais que possam ser comercializados ou destinados corretamente. Todas essas ações 
devem ser acompanhadas de programas de educação ambiental destinados a todos os agentes 
envolvidos com a problemática dos entulhos. Fica evidente que somente um 
comprometimento por parte de geradores, transportadores e poder público contribuirão para a 
preservação do capital natural com eqüidade entre gerações e benefícios do desenvolvimento. 

 
 

8. CONCLUSÕES 
 
No contexto ambiental, São Carlos não difere dos demais municípios em relação aos 

aspectos que cercam sua gestão. Através da caracterização quantitativa e análise do setor da 
construção civil do município nos anos de 1999 a 2002, pode-se constatar uma geração per 
capita de 1,93 kg/hab.dia, considerada alta em relação à geração dos resíduos domiciliares. Se 
esse indicador não bastasse, foram levantadas 28 áreas de deposição clandestinas espalhadas 
ao longo da cidade, o que reforça a tese da mudança das atuais ações empíricas, apenas 
corretivas e insustentáveis. Em relação à caracterização física, pode-se concluir que a 
composição do resíduo de construção e demolição produzido em São Carlos, possui um 
enorme potencial reciclável, o que favorece a minimização de sua produção pela adoção de 
políticas de reciclagem. 
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