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RESUMO
A geração elevada de resíduos de construção civil, devido ao crescimento das cidades, está intimamente relacionada
com a problemática do descarte irregular. A disposição de resíduos em lotes vagos é comum em diversos municípios,
acarretando  em impactos  ambientais  e  à  saúde  pública.  Essa  pesquisa  teve  como  objetivo  verificar  as  áreas  de
disposição inadequada de resíduos de construção civil, conhecidas como Bota-fora, na cidade de Francisco Beltrão-PR.
Para tanto, as áreas foram visitadas com o fiscal de obras do município, identificando os pontos com uso de GPS e
registrando por meio de fotografias. A visita in loco de cada área permitiu identificar a localização das áreas, se a mesma
está ativa ou inativa, bem como o tipo de resíduo que está sendo descartado. Percebe-se que as áreas de descarte
ocorrem principalmente em lotes vagos sem isolamento e próximos a vias, onde o descarte é facilitado. Quanto aos
resíduos presentes, foram identificados resíduos de outras origens, como os domésticos, pois estas áreas servem de
atrativo para o descarte irregular, além da presença de resíduos perigosos, como eletrodomésticos e latas de tintas. O
descarte  inadequado  de  resíduos  de  construção  é  uma  problemática  no  município  pois  causa  impactos  ao  meio
ambiente, assoreando e contaminando corpos hídricos e também devido aos impactos à sociedade com a proliferação
de vetores de doenças. O ideal é que o dano seja reparado e seja implantada a gestão preventiva, que visa destinar os
resíduos  de  maneira  adequada  conforme  as  diferentes  classes,  sendo  os  resíduos  inertes  reinseridos  da  cadeia
produtiva.

PALAVRAS-CHAVE: Bota-fora; Impacto ambiental; Resíduos inertes.

1 INTRODUÇÃO

O  campo  de  ação  da  construção  civil  é  demasiadamente  importante  para  atender  o
desenvolvimento econômico de um país, pois é de ampla relevância a geração de renda e emprego.
Entretanto,  o  crescimento  das  cidades  tem produzido  impactos  ambientais  negativos  devido  ao
consumo de recursos naturais e a consequente geração de resíduos. 

A elevada geração de Resíduos de Construção Civil (RCC) traz a problemática de disposição
incorreta dos mesmos, onde é realizada na maioria dos casos em lotes vagos, encostas, Áreas de
Preservação  Permanente  (APP),  no  leito  de  recursos  hídricos  e  margens  de  estradas.  Estes
resíduos depositados em lugares incorretos podem acarretar não só em impactos ambientais, mas
também riscos à saúde humana, pois estas áreas servem de atrativo para o descarte de materiais
oriundos de outras atividades, inclusive resíduos perigosos.

A análise dos pontos  de descarte  irregular  de  RCC é de suma importância  para que os
responsáveis sejam identificados e obrigados a realizar o descarte corretamente, além de recuperar
as  áreas impactadas,  obedecendo ao princípio  do  poluidor  pagador  previsto  pela  Resolução nº
307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) (BRASIL, 2002). Além de estabelecer
a obrigação de recuperar o local,  a Resolução determina que ocorra a elaboração de Plano de
Gerenciamento para os Resíduos de Construção Civil  (PGRCC), devendo caracterizar o resíduo,
indicar a forma de separação e o acondicionamento, além de destinar adequadamente.

Para que os resíduos sejam destinados adequadamente se faz necessária uma segregação
adequada. Esta segregação é realizada pela Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) nº. 10.004,
classificando  em  Classe  I,  os  resíduos  perigosos  com  características  de  inflamabilidade,
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corrosividade, reatividade e/ou patogenicidade. A Classe II representa os resíduos não perigosos,
estes são subdivididos em: II-A, os materiais não inertes, podendo ser biodegradáveis, solúveis em
água ou combustíveis, e II-B, que engloba os resíduos inertes, estes não têm seus constituintes
solubilizados, de forma a alterar o padrão de potabilidade de água (ABNT, 2004a).

Já a Resolução CONAMA nº. 307/2002 trata especificamente dos resíduos de construção,
segregando-os em Classe A, B, C e D. Classe A são aqueles com possibilidade de reutilização ou
reciclagem como agregados na construção civil, podendo ser provenientes da construção, demolição
reformas e reparos de edificações, de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, tal como de
processos de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. Classe B são os
recicláveis para outras destinações, como plásticos, papéis, papelão, metal, vidros, madeiras, gesso
e embalagens vazias de tintas imobiliárias; estes dois últimos incluídos pelas Resoluções CONAMA
nº. 431/2011 (BRASIL, 2011) e 469/2015 (BRASIL, 2015), respectivamente.

A classe C enquadra os resíduos que não possuem tecnologias ou as mesmas são inviáveis
para a reciclagem ou recuperação (BRASIL, 2011). E a Classe D é definida pela CONAMA como
resíduos perigosos, como tintas, óleos e solventes (BRASIL, 2004).

A carência cultural de segregação dos resíduos na fonte geradora faz com que os mesmos
necessitem ser encaminhados para áreas de transbordo e triagem de RCC e resíduos volumosos
(ATTs). Essas áreas segregam os materiais, sendo cada classe destinada de forma adequada.

O destino adequado para os resíduos inertes são usinas de reciclagem onde o material é
processado para a reinserção na cadeia produtiva. A reinserção pode ser realizada por meio da
produção  de  agregados  para  uso  em  pavimentação  ou  concreto  não  estrutural,  sendo  este  o
exemplo  mais  conhecido  de  logística  reversa  dos  resíduos  de  construção.  Outra  iniciativa  é  a
reciclagem de gesso, resíduo Classe B, enviado para indústrias cimenteiras ou utilizado na produção
de defensivos agrícolas (SINDUSCON/SP, 2015).

O presente estudo tem por objetivo analisar os locais de disposição inadequada dos resíduos
no município de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Esta caracterização das áreas, quanto ao
tipo de resíduo que tem sido lançado e sua localização, permite identificar os responsáveis para que
os impactos ambientais sejam minimizados e o incômodo à população e sua saúde sejam sanados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo foi o município de Francisco Beltrão, localizado no sudoeste do estado do
Paraná. Segundo Machado (2013) entre os anos de 1990 e 2000 houve um crescimento acelerado
do município,  com a instalação de 40 conjuntos habitacionais e loteamentos,  sendo autorizados
799.270,42 m² de área construída. Posteriormente a esse período observou-se a verticalização das
construções e a abertura de novos loteamentos no interior do município. 

Essa expansão na construção civil acarreta em inúmeros benefícios para a cidade, mas aliado
ao  desenvolvimento  existe  a  geração  elevada  de  resíduos  de  construção  e  seu  descarte
inadequado.  Percebe-se  ao  longo  de  vias,  que  o  descarte  inadequado  é  frequente,  causando
diversos impactos ao meio ambiente. 

O estudo iniciou com a caracterização do município e um resgate das informações disponíveis
quanto ao gerenciamento dos RCCs, por meio de pesquisa bibliográfica e entrevista com o setor da
gestão municipal responsável pelos resíduos, para identificação dos pontos de descarte de entulhos.

Posteriormente foi realizada a identificação das áreas com uso do GPS (Global Positioning
System) – Garmim Eterx 12 Channel, possibilitando mapear todas as áreas de RCC cadastradas. 

As áreas que apresentavam acesso impossibilitado, principalmente as que se encontravam
inativas, inviabilizaram a identificação das coordenadas para cálculo da área. Dessa forma, para
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essas  ocorrências  foi  utilizado  o  programa  Google  Earth  Pro  para  a  determinação  e
dimensionamento da área.

Para a manipulação de dados o  software utilizado foi o ArcGis 10.0 com licença de uso no
Laboratório de Agrimensura da UTFPR - Campus Pato Branco.

A  visita  in  loco das  áreas  previamente  identificadas  permitiu  caracterizá-las  quanto  as
coordenadas geográficas, se está ativa, os tipos de materiais presentes e registros em fotografias. 

Com os dados obtidos  in loco,  foi  possível  calcular o tamanho de cada área de descarte
irregular utilizando as coordenadas como vértices de um polígono, no programa ArcGis. Com os
polígonos foi possível calcular a área de cada local com a calculate geometry da tabela de atributos
do programa.

Para classificar as áreas quanto ativas ou inativas, foram consideradas inativas as áreas, de
conhecimento do fiscal de obras, onde haviam o descarte de resíduos por anos, mas no momento
da visita não estavam mais recebendo resíduos.

A segregação das áreas pelos tipos de resíduos considerou a NBR 10.004, identificando as
áreas com resíduos tipo A (inertes II-B), as áreas com mistura de resíduo (inertes e não inertes) mas
sem resíduos perigosos e aquelas com mistura de inertes e não inertes com resíduos perigosos.
Vale destacar que as áreas que estavam inativas foram, na maioria dos casos, aterradas e isoladas,
podendo perceber somente a presença de resíduo Classe A (inertes).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O  município  de  Francisco  Beltrão  possui  aproximadamente  734  km²,  está  localizado  no
sudoeste do estado do Paraná, entre as latitudes de 25° 56’ 00’’ S a 26° 12’’ 00’’ S e longitude de
52° 51’ 00’’ W a 53° 23’ 00’’ W (Figura 1). Segundo o censo demográfico de 2010 a população era
de 78.943 habitantes e para o ano de 2016 a população estimada foi de 87.491 (IBGE, 2016).

Figura 1: Localização do município de Francisco Beltrão
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Quanto ao descarte dos RCCs, nos últimos dez anos, alguns locais públicos do município
eram  utilizados,  porém  também  havia  o  descarte  de  outros  materiais  como  eletroeletrônicos,
industriais,  resíduos de oficinas mecânicas,  entre  outros.  Esses resíduos eram descartados por
empresas particulares, pessoas que realizavam a limpeza de terrenos e até mesmo veículos da
prefeitura municipal (RIGO, 2014).

Um desses locais era o bairro Padre Ulrico, a aproximadamente 4 km do centro do município,
onde diariamente eram depositados entulhos e outros resíduos de origem diversas (Figura 2). 

Figura 2: Local de Disposição irregular de RCC no bairro do Padre Ulrico
Fonte: Rigo (2014).

Devido as irregularidades no local, em 2012 o mesmo foi isolado e os resíduos depositados
foram  aterrados.  Então  outro  local  passou  a  receber  RCC,  uma  antiga  lavra  de  basalto  na
comunidade Vila Lobos a cerca de 10 km da zona urbana (RIGO, 2014).

Ainda, segundo o autor supracitado, o local era utilizado a partir de um acordo verbal entre o
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e as empresas coletoras de resíduos de construção civil, ficando
as empresas responsáveis pelo recebimento e segregação dos materiais, realizando a manutenção
do local, sendo que a prefeitura se responsabilizou em colocar um portão com cadeado para evitar a
entrada de pessoas não autorizadas. 

Porém o acordo não foi cumprido, tanto por parte da prefeitura, que não colocou o portão,
somente  uma  corrente,  como  por  parte  das  empresas  que  não  deixaram funcionário  no  local,
alegando falta de segurança (RIGO, 2014). Com isso, a área se transformou em outro problema
ambiental, sem controle de resíduos descartados, com o acúmulo da água da chuva, contribuindo
também para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças (Figura 3).
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Figura 3: Descarte de resíduo na antiga lavra de basalto na comunidade Vila Lobos
Fonte: G1.globo.com (2013).

Em 2013 o local foi desativado e os rejeitos encaminhados para o aterro sanitário municipal,
na  linha  Menino  Jesus  a  aproximadamente  12  km  da  cidade.  Os  resíduos  recicláveis  foram
destinados para a Associação de Catadores de Papel do município e os resíduos inertes foram
deixados no local.

No município, em 2014 existiam duas empresas que realizavam a coleta e o transporte dos
RCCs (RIGO,2014), utilizando o material para nivelamento de terrenos. Esta atividade somente pode
ser  realizada  com  o  material  triado,  utilizando  apenas  solos  de  escavações,  assim  o  material
escavado em uma obra pode ser reaproveitado em outra. Porém, este processo requer garantias de
que o solo não seja contaminado e requer  compatibilidade com o solo  local  (SINDUSCON/SP,
2015).

O descarte em terrenos baldios, por empresas coletoras de resíduos ou pela população é
perceptível  em  diversos  pontos  do  município.  Segundo  informações  da  prefeitura  municipal,
denúncias de descarte irregular auxiliam o gestor público a identificar o poluidor que fica obrigado a
recuperar  o  local  e  ainda pode receber  multa  que varia  de  R$ 500,00 (quinhentos  reais)  a  R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) (FRANCISCO BELTRÃO, 2014; FRANCISCO BELTRÃO, 2015).

Para  se  fazer  cumprir  a  Resolução  n°.  307/2002,  os  gestores  municipais  exigem  das
empresas com atividades de construção civil, o PGRCC, onde as construtoras devem identificar o
destino dos resíduos gerados em cada obra.

Segundo  dados  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento,  com  dados
fornecidos pelo próprio município, no ano de 2010 foram coletadas 35.000 toneladas de resíduos de
construção  civil  em  Francisco  Beltrão,  com  a  coleta  realizada  por  empresas  especializadas
(“caçambeiros”) ou autônomos contratados pelo gerador. Em relação a quantidade coletada pelo
próprio gerador, foram 10.000 toneladas (SNIS, 2016).

Considerando o número de habitantes no município, no ano de 2012, de 78.943 (IBGE,2010)
a quantidade de RCC coletados per capita, ficou em 570,03 kg/habitante. 

3.2 ÁREAS DE DISPOSIÇÃO IRREGULAR
 

O processo de identificação das áreas de disposição irregular no município localizou vinte e
três locais,  onde o descarte dos RCCs é realizado por empresas de transporte de entulho, que
realizam o processo de nivelamento de terrenos, sem a devida licença. Pôde-se verificar que estes
locais  também  servem  de  atrativos  para  pequenos  geradores,  que  lançam  diversos  resíduos
misturados ao RCC, como roupas, móveis, eletrodomésticos e resíduos domiciliares.
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A visita  in loco, das áreas de disposições irregular permitiu caracterizar as áreas quanto a
localização, o tamanho e o tipo de resíduo que está sendo descartado inadequadamente (Quadro 1).

Quadro 1: Identificação das áreas de disposição irregular de resíduos

N°
Data da
visita

Endereço Área (m2) Tipo de resíduo
Situaçã

o

01
01/03/201

7
Rod. Olivo Zanella - próximo ao trevo

da Unisep
2461,37 Inertes Inativa

02
01/03/201

7
R. Peru, Luther King - APP rio

Marrecas
939,37 Inertes Inativa

03
01/03/201

7 R. Peru, Luther King 566,76
Inertes, não

inertes e perigoso
Ativa

04
01/03/201

7 R. Sicília, Jardim Itália 14,50 Inertes Ativa

05
01/03/201

7 R. Marília, Padre Ulrico 12085,45 Inertes Inativa

06
01/03/201

7 R. Capinzal, 251 - Jardim Floresta 273,30 Inertes Inativa

07
01/03/201

7
Rodovia PR 180, km 04 - em frente a

BRF
447,93

Inertes e não
inertes

Ativa

08
01/03/201

7 R. Marcelo Antônio, 466 - Vila Nova 251,84
Inertes, não

inertes e perigoso
Ativa

09
01/03/201

7 R. Peru, 79 - Luther King 1300,79
Inertes e não

inertes
Ativa

10
01/03/201

7
R. Verê, Sadia - chácara no fim da

rua
1968,98

Inertes, não
inertes e perigoso

Ativa

11
08/03/201

7
Av. Gen. Osório, Cango - em frente a

Léofer
80,50

Inertes e não
inertes

Ativa

12
08/03/201

7
R. Acre, Pinheirinho - fim da rua 5321,90

Inertes, não
inertes e perigoso

Ativa

13

01/03/201
7

08/03/201
7

R. Osasco, 23 - Pinheirinho 390,00
Inertes, não

inertes e perigoso
Ativa

14
08/03/201

7
Estr. P/ Santa Bárbara, 180 - São

Miguel
1920,01

Inertes e não
inertes

Ativa

15
08/03/201

7
R. Bolívia, 2747- Luther King 19,84 Inertes Ativa

16
08/03/201

7
Rodovia contorno norte - próximo ao

trevo Av. Júlio Assis Cavalheiro
160,50

Inertes, não
inertes e perigoso

Ativa

17 08/03/201 Rodovia contorno norte - próximo ao 55,50 Inertes e não Ativa
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7 trevo Av. Júlio Assis Cavalheiro - APP inertes

18
08/03/201

7
Av. Duque de Caxias, Marrecas - em

frente a Ambev
1216,12 Inertes Ativa

19
08/03/201

7
Av. Duque de Caxias, Marrecas -
entrada do bairro Nova Petrópolis

528,42
Inertes e não

inertes
Ativa

20
08/03/201

7
R. São Mateus - São Cristóvão -

próximo a pista de atletismo
2940,77 Inertes Inativa

21
08/03/201

7
R. R L Barreto, 122 - São Miguel 285,17 Inertes Inativa

22
08/03/201

7
Av. Gen. Osório, 1263 - Cango 73,92 Inertes Inativa

23
01/03/201

7
Rodovia PR 180, km 04 – atrás do

Toco comércio de bebidas
679,44

Inertes, não
inertes e perigoso

Ativa

Analisando a localização das áreas de descarte percebe-se que as mesmas se encontram na
região urbana do município, principalmente ao longo de vias e rodovias (Figura 4). Alguns pontos de
descarte situam-se em áreas de preservação permanente nas margens de rios. Esses locais são
preferenciais pela facilidade de descarte e existência de lotes vazios sem isolamento.

Figura 4: Localização dos pontos de descarte irregular de RCC no município de Francisco Beltrão

Em relação ao tamanho das áreas, foram identificadas áreas de pequeno porte com 14,50m²,
área número quatro, até áreas de grande porte, com 12085,45m². Esta de grande porte coincidiu
com a área descrita por Rigo (2014), que serviu de depósito por muitos anos, porém no dia da visita
o local havia sido ocupado a pouco tempo por morados que exigem a construção de habitações
populares no local, impossibilitando o acesso.
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Em função da situação, as áreas inativas encontram-se cercadas e isoladas (01 e 20), outras
possuem livre acesso, permitindo que o problema de descarte irregular volte a ocorrer (02, 05 e 06)
e em outras foram aterradas e serviram de base para novas construções (21 e 22) (Figura 5).

Figura 5: Áreas de descarte inativas, (a) isolada (b) sem isolamento (c) base para construção
No caso da segregação das áreas quanto ao tipo de resíduo, devido o mesmo estar aterrado

nas áreas inativas, foram considerados apenas os resíduos inertes visíveis. Já para as áreas ativas,
apenas três possuem somente resíduos inertes (04, 15 e 18), as demais apresentam mistura de
resíduos, sendo que metade possui resíduos inertes e não inertes, sem a presença de resíduos
perigosos e a outra metade contem também resíduos perigosos (Figura 6).

Figura 6: Áreas de descarte ativas, (a) resíduos inertes (b) resíduos inertes e não inertes (c) inertes, não
inertes e perigoso

4 CONCLUSÃO

As visitas in loco permitiram identificar a problemática do descarte de resíduos de construção
no município, realizadas principalmente ao longo de vias e rodovias onde o descarte é facilitado
devido a presença de lotes vagos sem isolamento.

Os  impactos  negativos  ao  meio  ambiente  são  perceptíveis,  causando  assoreamento  de
corpos hídricos e a contaminação local devido o descarte de resíduos não inertes. Também devem
ser  destacados  os  impactos  à  população,  como  o  impacto  visual,  impactos  indiretos  devido  à
contaminação de corpos hídricos e também devido ao acúmulo de água da chuva, que permite a
proliferação de vetores de doenças.

A  identificação  dessas  áreas  permite  ao  poder  público  realizar  a  gestão  corretiva,
responsabilizando  o  poluidor  pelos  danos  causados  e  obrigando-o  a  repará-los,  descartando
adequadamente os resíduos.

Porém a gestão corretiva não é o ideal, pois sempre permite que o dano volte a ocorrer. O
essencial  é  que sejam destinadas centrais  de transbordo e triagem de RCC para os pequenos
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geradores e que os grandes geradores sejam obrigados a destinar adequadamente, fazendo cumprir
a legislação.
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