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RELAÇÃO ENTRE CONSTRUÇÃO ENXUTA E SUSTENTABILIDADE PARA 

REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Aline Sayuri Maeda Matsuda 

 

 

RESUMO 

 

A indústria da construção civil é a área que mais gera resíduos sólidos e utiliza materiais 

provenientes dos recursos naturais, consequentemente se tornou estudo de diversas pesquisas 

em busca da sustentabilidade. Uma das soluções encontradas, fonte de recentes pesquisas, é a 

redução de desperdícios através da gestão de projetos pelo conceito da Construção enxuta, de 

acordo com Almeida e Picchi (2018). O sistema lean, desenvolvido por Eiji Toyoda e Taiichi 

Ohno no Japão em meados do século XX originou o lean construction por Koskela em 1992 

com o mesmo objetivo de produzir mais com menos recursos. Sendo assim, este artigo tem 

por objetivo analisar a indústria da construção civil, na cidade de Maringá-PR, através dos 

dados de geração de resíduos sólidos da construção civil e compreender a necessidade da 

implantação do sistema lean construction pelas empresas construtoras. Foi concluído que há a 

possibilidade de aplicação do método em questão, porém necessita de extremo 

comprometimento não só pelos responsáveis do empreendimento, mas também por parte dos 

funcionários. 

 

Palavras-chaves: Construção civil. Desperdício. Gestão de resíduos 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN LEAN CONSTRUCTION AND SUSTAINABILITY 

FOR REDUCING SOLID WASTE FROM CIVIL CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 

 

The construction industry is the area that generates the most solid waste and uses materials 

from natural resources, consequently it has become the study of several researches in search 

of sustainability. One of the solutions found, the source of recent research, is the reduction of 

waste through project management through the concept of Lean Construction, according to 

Almeida and Picchi (2018). The lean system, developed by Eiji Toyoda and Taiichi Ohno in 

Japan in the mid-twentieth century, originated lean construction by Koskela in 1992 with the 

same goal of producing more with fewer resources. Therefore, this article aims to analyze the 

civil construction industry, in the city of Maringá-PR, through the solid waste generation data 

of the civil construction and understand the need for the implementation of the lean 

construction system by the construction companies. It was concluded that there is a possibility 

of applying the method in question, but it requires extreme commitment not only by the 

developers, but also by the employees. 

 

Keywords: Civil Construction. Waste. Waste Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo Souza e Cabette (2014), a competitividade de mercado faz com que as 

empresas busquem alternativas para problemas comumente conhecidos na construção civil, 

como a baixa produtividade e o alto desperdício de materiais e mão de obra. Paralelamente, 

Motta (2009) enfoca a conscientização da necessidade da aplicação de ações sustentáveis nos 

setores de engenharia, devido ao alto impacto que esta indústria gera no meio ambiente. 

O sistema de construção enxuta diretamente ligado com a sustentabilidade oferece à 

indústria da construção civil a oportunidade de reduzir o impacto ambiental e melhorar a 

eficiência de produção, como discute Almeida e Picchi (2018). Estes ainda citam que a 

sustentabilidade na construção civil tem como objetivo eliminar ou diminuir a geração de 

resíduos sólidos, o consumo de energia, consumo de água, a emissão de gases e partículas 

poluentes, a poluição do solo, poluição de recursos hídricos, entre outros. Já a construção 

enxuta, de acordo com Peretti et. al (2013), visa a redução de desperdícios, aumentar a 

produtividade durante a execução de uma obra, aumentar a qualidade da construção, 

flexibilizar os requisitos, flexibilizar o calendário de execução de obra, reduzir custos e 

incrementar a satisfação do cliente.  

Neste trabalho será enfatizado a necessidade da redução dos resíduos sólidos 

provenientes da construção civil, já que a cidade de Maringá-PR gerou em torno de 7.139 m³ 

de resíduos sólidos provenientes da construção civil por mês em 2017, segundo estimativas 

apresentadas pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos de 

Maringá/PR de 2017. Além de ser um valor considerável, ainda há uma parcela de resíduos 

destinados irregularmente, causando impactos ambientais para o município. 

Sendo assim, será proposto o conceito de construção enxuta em função da 

sustentabilidade como forma de gestão de resíduos para redução dos desperdícios destes. 

Através de levantamentos de dados na cidade de Maringá/PR para verificação da necessidade 

da implantação e de pesquisas bibliográficas para adaptação da construção enxuta 

correlacionado com a sustentabilidade. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

A crise do petróleo em 1973 despertou o interesse dos empresários e engenheiros da 

empresa Toyota Motor Company em relação a mudança de gestão da empresa que passava 
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por dificuldade devido à crise. Através de estudos e observações Taiichi Ohno chegou ao 

conceito de produção enxuta, que depois de desenvolvidas e melhoradas obteve sucesso, de 

acordo com Dennis (2008). Este sistema originou a Construção Enxuta por Koskela em 1992, 

com o intuito de reduzir o excesso de desperdícios que a construção gera (PERETTI, et al, 

2013). 

Paralelamente, a crise do petróleo também serviu como um alerta para os 

ambientalistas, já que antes do ocorrido, as indústrias se utilizavam dos recursos naturais de 

forma abundante, sem se preocupar com a possibilidade da sua escassez e dos impactos 

ambientais (GUNTER, 2008). Consequentemente, estudos em torno da problemática foram 

discutidos e em 1987 Gro Harlem Brundtland deu origem ao termo desenvolvimento 

sustentável, que “[...] atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991). 

Um dos maiores impactos ambientais são a geração de resíduos e a sua irregular 

disposição, sendo a indústria da construção civil a maior geradora desta problemática 

(SCHNEIDER, 2003). Sendo assim, será analisado os conceitos de construção enxuta, do 

conceito que deu origem a ele, produção enxuta, o conceito de sustentabilidade e de resíduos 

sólidos. Assim será feito uma correlação entre sustentabilidade e construção enxuta, com o 

intuito de conscientização e aplicabilidade em construtoras para diminuir o desperdício de 

resíduos de construção civil (RCC), diminuindo os impactos ambientais e também os custos 

do empreendimento. 

 

2.1. A HISTÓRIA DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

O sistema lean foi desenvolvido por Taiichi Ohno e Eiji Toyoda no final do século XX 

com o objetivo de produzir mais com menos tempo, espaço, esforço humano, maquinaria e 

material e entregar ao cliente o que eles queriam. Este sistema nasceu da necessidade de 

acabar com a crise em que a empresa Toyota Motor Company se encontrava. Depois de 

desenvolvida e aplicada, ficou também conhecida como o Sistema Toyota de Produção ou 

Produção Enxuta (SARCINELLI, 2008).  

Segundo Dennis (2008), a empresa Toyota, assim como Japão em si, passavam por 

dificuldades devido à crise do petróleo e vendo a sua empresa vender 2.685 automóveis em 13 

anos em comparação a Ford que vendia cerca de 7.000 anualmente, o engenheiro, Eiji Toyoda 

da empresa Toyota Motor Company resolveu que algo deveria mudar para melhorar a sua 
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situação. Em 1950, Eiji Toyoda visitou a fábrica Rouge da Ford, localizada em Detroid para 

analisar o sistema aplicado na produção que resultava em sucesso de vendas. 

Apesar de terem os mesmos objetivos que se baseava em diminuir os custos através da 

redução do desperdício aumentando a eficiência, Eiji Toyoda observou que o sistema Fordista 

não se encaixaria em sua empresa por diversos motivos (DENNIS, 2008). A linha de 

produção de Ford exigia uma grande estocagem, o que não era possível no Japão devido à sua 

dimensão territorial. Outro aspecto que não se aplicava, eram que as maquinarias que assim 

como os funcionários, possuíam funções específicas que demandava um grande capital para 

investimento na Toyota, como o Japão estava em crise, estas grandes variedades de máquinas 

para fins específicos estavam fora de cogitação (GONÇALVES, 2014).  

Após concluir que o sistema de produção em massa não seria possível na fábrica da 

Toyota, Eiji Toyoda convocou o engenheiro Taiichi Ohno para solucionar os problemas pelos 

quais a empresa enfrentava. Ohno observou a necessidade do corte de custos e de uma 

pequena quantidade, devido ao pequeno mercado interno, de uma grande variedade de 

veículos como “[...] caminhões grandes para carregar produtos para o mercado, caminhões 

pequenos para agricultores, carros de luxo para a elite e carros pequenos adequados para as 

estradas estreitas” (DENNIS, 2008, p.25). 

 Por fim, Taiichi Ohno (1997) identificou que deveria criar um sistema para eliminar 

os desperdícios, duplicando a produtividade, e apesar dos vários anos para aperfeiçoar e ser 

implementada, o Sistema Toyota de Produção fez com a empresa se tornasse uma dentre as 

maiores montadoras automobilísticas do mundo e continuasse sendo um conceito de grande 

valor até os dias atuais. 

 

2.1.1. OS PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA LEAN 

 

Ohno (1997, p.39) afirmou que “A verdadeira melhora na eficiência surge quando 

produzimos zero desperdício e levamos a porcentagem de trabalho para 100%”. Assim Ohno 

pode identificar os 7 desperdícios que fariam com que o rendimento da produção melhorasse. 

Dentre eles, podemos observar o desperdício de superprodução, tempo disponível, transporte, 

processamento em si, estoque disponível, movimento e produção de produtos defeituosos. 

Com a percepção dos desperdícios, sustentados pelos dois pilares da filosofia lean, que pode 

ser observado na Figura 1, pode-se entender o Sistema Toyota de Produção. 
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Figura 1 – Imagem básica da produção lean adaptada  

 

Fonte: Dennis (2008) 

 

A imagem representa uma casa que permanece em perfeito estado se for sustentado 

pelo seu sistema estrutural (PEREIRA, et al., 2015). O pilar do just-in-time está relacionado 

em produzir apenas o necessário, na quantidade e hora necessária, ou seja, produzir apenas a 

demanda. Enquanto o jikoda significa a autonomação, a automação com um “toque humano”, 

ou seja, quando houver um problema em uma máquina, ela deve parar imediatamente 

evitando a produção de produtos defeituosos (DENNIS, 2008).  

Através de muito de desenvolvimentos e melhorias, Taiichi Ohno e Eiji Toyoda 

puderam melhorar a produção reduzindo os custos e atingindo os objetivos primordiais. Ao 

longo dos anos, o sistema de produção enxuta desenvolvido por Ohno foi melhorado e 

adaptado para vários outros setores além da produção, como administrativo e construção, 

como será abordado em seguida. 

 

2.2. O CONCEITO DE LEAN CONSTRUCTION 

 

Lauri Koskela criou uma nova filosofia adaptando o sistema lean para a construção 

civil originando o lean construction, traduzindo para o português: construção enxuta. Essa 

filosofia tem o mesmo objetivo do conceito original, reduzir o desperdício.  
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A principal mudança do modelo gerencial tradicional para a nova filosofia 

de produção consiste na maneira de se entender os processos. No modelo 

tradicional, a construção é percebida como um conjunto de atividades 

objetivando certo produto final, ou seja, o processo é visto como um 

processo em conversão, de transformação. Já a filosofia da construção 

enxuta percebe que um processo consiste em um fluxo de materiais e mão de 

obra que leva em consideração todos os acontecimentos durante o processo, 

desde a escolha da matéria prima até o produto final. (SARCINELLI, 2008, 

p. 39) 

 

A Figura 2 representa o modelo de processo na filosofia gerencial tradicional, que de 

acordo com Formoso (2002) é definido como atividades de conversão, transformando 

insumos em produtos intermediários. Apesar de dominante, este modelo apresenta algumas 

deficiências como a generalização das atividades de conversão sem distinção de atividades 

que não agregam valor ao processo, que equivale a cerca de 67%. Outra deficiência pode ser 

identificada na introdução de novas tecnologias ou melhorias em uma determinada atividade 

melhorando a sua produtividade, mas em contrapartida pode dificultar o fluxo de outras 

atividades, já que o foco é no sub processos individuais e não no sistema global. Também é 

observado a eficiência de uma produção que não condiz com a idealização do cliente final, o 

que não gera o valor correspondente.  

 

Figura 2 – Modelo de processo na filosofia gerencial tradicional  

 

Fonte: Formoso (2005) 

 

Já o modelo de processo da lean construction representado na Figura 3, conforme 

Venturini (2015), é fracionada em diversas etapas, desde a matéria prima até o produto final. 

Este modelo identifica atividades que não agregam valor ao produto, como atividades de 

espera, movimento e inspeção, pois não correlacionam com as necessidades dos clientes, 

sendo denominadas de atividades de fluxo.  
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Figura 3 – Modelo de processo da Construção Enxuta. 

 

Fonte: Souza e Cabette (2014) 

 

As atividades de fluxo, ao contrário do fluxo de montagem, podem consumir uma 

parte considerável de custo e tempo mesmo sem agregar valor à produção. Por isso, a 

identificação destes elementos através do modelo de processo da construção enxuta é 

essencial para satisfazer o cliente e gerar o valor esperado. Visto que “[…] um processo só 

gera valor quando as atividades de processamento transformam as matérias primas ou 

componentes nos produtos requeridos pelos clientes, sejam eles internos ou externos” 

(FORMOSO, 2002). 

Além destes conceitos, Lauri Koskela determinou onze princípios para a gestão de 

processos, sendo elas a redução de atividades que não agregam valores, aumentar o valor do 

produto de acordo com as necessidades dos clientes, redução da variabilidade (matéria prima, 

processo, demanda...), redução do tempo de ciclo de produção, simplificar através do número 

de passos ou partes, aumentar a flexibilidade de saída, aumentar a transparência do processo, 

focar o controle no processo global,  gerar melhorias contínuas, manter um equilíbrio de 

melhorias entre fluxo e conversões e aplicar o benchmarking (referência de ponta) 

(KOSKELA, 1992).  

A construção enxuta é hoje, um dos conceitos mais procurados na construção civil 

com o intuito de melhorar a qualidade da produção, reduzindo desperdícios e aumentando a 

produtividade. Outro conceito atual muito importante dentro da construção civil é a 

sustentabilidade. Almeida e Picchi (2017) correlaciona estes dois conceitos com o objetivo de 

analisar a possível interação entre eles.  

 

2.3. SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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Paralelamente ao crescimento industrial e populacional, houve um aumento 

progressivo na quantidade e variabilidade de poluentes ambientais e também na diminuição 

de recursos naturais percebidos na década de 70 e fortalecidos no primeiro choque de petróleo 

em 1973. Por consequência, ambientalistas começaram o alerta da possível escassez dos 

recursos naturais. Em razão disto, Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e que também 

atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas, trouxe o termo 

desenvolvimento sustentável pela primeira vez em 1987 (CORRÊA, 2009).  

Gro Harlem Brundtland desenvolveu um documento conhecido como Relatório 

Brundtland em que definiu desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade como suprir as 

necessidades do presente de forma com que as gerações futuras também consigam suprir as 

suas necessidades. Ou seja, é uma relação entre o homem e o meio ambiente limitando o 

mínimo para o bem-estar da sociedade, mas também o máximo para utilização dos recursos 

naturais mantendo a conservação deste (BRUNDTLAND, 1991). 

Ao mesmo tempo em que a indústria da construção civil tem um papel fundamental na 

economia do país, ela também é responsável por uma considerável parte da geração dos 

impactos ambientais. Esses impactos podem ser através do consumo de recursos naturais, pela 

modificação da paisagem natural ou pela geração de resíduos sólidos. Em decorrência desses 

impactos, discussões e estudos estão sendo feitos frequentemente em busca de uma 

abordagem menos agressiva para o meio ambiente, principalmente em relação à extrema 

geração de resíduos sólidos (PINTO, 2005). 

Segundo os dados obtidos através de pesquisas da ABRELPE/IBGE (2017), é coletado 

cerca de 196.050 toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil diariamente, sendo 123.421 

originados apenas das atividades da construção civil. Ou seja, a indústria da construção civil é 

responsável por 62,95% dos RCU gerados no país em 2017. Segundo Baptista Junior e 

Romanel (2013) além das demolições, parte da geração de resíduos vem de desperdícios, 

portanto o seu controle pode resultar positivamente não só na sustentabilidade como também 

na economia das construtoras. 

 

2.3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Resíduos sólidos da construção civil, de acordo com a Resolução CONAMA (2002) 

podem ser definidos como: 
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[...] provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da 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. 

 

Estes, ainda de acordo com a CONAMA (2002), podem ser classificados de acordo 

com a Figura 4, sendo divididos em quatro categorias, a classe A são agregados minerais 

recicláveis, a classe B são resíduos recicláveis para outras destinações, a classe C são resíduos 

que ainda não possuem tecnologias que permitam a sua reciclagem e a classe D são resíduos 

perigosos. Todos são provenientes da construção civil.  

 

Figura 4 – Tipos de resíduos da construção civil 

 

Fonte: Peres (2016) 

 

Mesquita (2012) diz que as disposições dos resíduos sólidos são irregulares em maior 

parte do país, o que acarreta altos custos públicos com “[...] sistema de limpeza urbana, saúde 

pública, enchentes, assoreamento e contaminação de curso d’água, contaminação do solo, 

erosão, obstrução de sistemas de drenagem urbanos, entre outros”. Além disso o desperdício 

de resíduos acarreta altos custos para as construtoras já que estes resíduos finais já foram 

matérias primas e tiveram um custo para a empresa.  
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Além de economicamente inviável, segundo SindusCon-PR (2005), a falta de 

efetividade ou inexistência de política públicas, interligadas com a falta de compromisso dos 

geradores em relação ao manejo, provocam uma série de impactos ambientais como 

degradação das áreas de mananciais e de proteção permanente, proliferação de agentes 

transmissores de doenças, assoreamento de rios e córregos, obstrução dos sistemas de 

drenagem, ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos degradando a paisagem 

urbana, riscos de periculosidade.  

Por esses motivos, é imprescindível a adoção de medidas gerenciais para os resíduos 

por parte das empresas, minimizando os custos e principalmente os riscos de impactos 

ambientais. Sendo assim, será trabalhado uma possível gestão para estes resíduos através da 

redução do desperdício pelo método da construção enxuta.  

 

2.4. METODOLOGIA 

 

Como pôde ser observado, as atividades da construção civil predominam a geração de 

resíduos sólidos dentre todas as outras atividades. Como uma parcela razoável da geração 

destes resíduos se dá através de desperdícios, será abordado a possível implantação da 

construção enxuta associada à sustentabilidade para eliminar ou mitigar essa geração 

desnecessária. 

Foram levantados dados em uma empresa de entulhos, que será nomeado como 

empresa A, na cidade de Maringá/PR, em relação à quantidade de resíduos da construção civil 

que a empresa A recebeu nos meses de junho a outubro de 2018. Segundo o responsável, os 

valores variam de acordo com as chuvas e o foco da empresa, alguns meses predominam 

resíduos de demolição e em outros de escavação de solo. 

A empresa A, é uma empresa de pequeno porte e está localizada na Avenida Sophia 

Rasgulaeff, no Jardim Oasis em Maringá, Paraná. É uma empresa com um local específico 

para descarte de resíduos sólidos.  

Através deste levantamento e das pesquisas realizadas sobre lean construction, 

sustentabilidade e resíduos sólidos da construção civil, pode ser constatado as ferramentas 

necessárias para que a aplicação da construção enxuta tenha sucesso na redução dos 

desperdícios de resíduos sólidos nas empresas construtoras de Maringá/PR. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção enxuta tem o objetivo de reduzir o custo e o aumento da produtividade, 

paralelamente, a sustentabilidade tem como foco a preservação do meio ambiente. Ambos 

podem ser a solução para a redução dos desperdícios de resíduos da construção civil, que 

predominam a geração de resíduos sólidos urbanos do país. Desta forma, será apresentado os 

dados quantitativos para análise da necessidade de implantação de gestão de resíduos e os 

princípios necessários a serem seguidos para a redução do desperdício destes resíduos sólidos. 

 

3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE MARINGÁ/PR  

 

Maringá é uma cidade localizada no norte do estado de Paraná, com cerca de 417.010 

habitantes estimados em uma área territorial de 487,052 km², segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE). Apesar de desenvolvida e considerada uma das melhores 

cidades em relação à saneamento e sustentabilidade, segundo estudos da consultoria 

Macroplan, a cidade ainda não está devidamente conscientizada sobre os impactos que os 

resíduos têm sobre o meio ambiente, como diz Santos (2010).  

Segundo o Relatório de Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

de 2012: 

 

Para a implementação de ações que visam o aumento da sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental na questão de resíduos sólidos, é necessário um 

diagnóstico que inclua a identificação dos tipos de resíduos gerados, o 

levantamento dos aspectos legais e técnicos relacionados ao tema, 

representando um conjunto de informações necessário para o planejamento 

destas propostas.  

 

Porém, a prefeitura de Maringá não coleta RCC, sendo o seu destino responsável por 

empresas terceirizadas, dificultando levantamentos, como aborda o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, para base de um futuro Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Através de levantamento de dados na empresa A na cidade de Maringá/PR, pode ser 

observado:  
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Tabela 1 – Volume de RCD na Empresa A em 2018 

Mês  Volume (m³/mês) 

Junho 1.690 

Julho 1.100 

Agosto 540 

Setembro 490 

Outubro 360 

Fonte: Empresa A (2018) 

 

Segundo o responsável pela empresa A, os valores variam de acordo com as chuvas e 

com o foco mensal da empresa, em que os valores maiores são predominantemente de 

demolições e os menores de escavações de terra. 

Ainda em relação à cidade de Maringá/PR, obteve-se os dados estimados da coleta de 

resíduos sólidos da construção civil por outras três pedreiras particulares de RCD no ano de 

2017, através do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo 

uma estimativa de 7.139 m³ por mês, como analisado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Disposição final dos resíduos da construção civil 

Pedreira  Quantidade 

Recebida 

Borges Resíduos Ltda ≅ 6.600 m³/mês 

Pedreira Ingá Ind. Com. Ltda ≅ 539 m³/mês 

Reciclagem Mauá Ltda Não informado 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos adaptado 

(2017) 

 

Pode-se constatar que os dados de geração de resíduos são de difícil acesso, pelo fato 

do município não ter uma coleta própria para este fim, como cita a própria Prefeitura do 

Município de Maringá no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, 

sendo necessário o contato direto com as empresas terceirizadas para este serviço.  
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Há também a falta de conscientização por parte da população na hora da segregação e 

da disposição dos resíduos da construção civil, dificultando não só a reciclagem e reutilização 

como também na coleta dos resíduos e de dados desta geração. Um exemplo, são as 

construtoras que não acondicionam os resíduos gerados como deveriam ser feitos, conforme a 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação dos RCC segundo a Resolução 307/2002 – CONAMA 

Tipo de RCC Definição Exemplos Destinações 

 

Classe A Resíduos reutilizáveis ou 

recicláveis como agregados 

- Resíduos de pavimentação 

e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive 

solos provenientes de 

terraplanagem; 

- Resíduos de componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de 

revestimento etc.), 

argamassa e concreto; 

 - Resíduos oriundos de 

processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-

moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios 

etc.) produzidas nos 

canteiros de obras. 

Reutilização ou 

reciclagem na forma de 

agregados, ou 

encaminhados às áreas 

de aterro de resíduos da 

construção civil, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura. 

Classe B São os resíduos recicláveis para 

outras destinações 

- Plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e 

outros. 

Reutilização/reciclagem 

ou encaminhamento às 

áreas de 

armazenamento 

temporário, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura. 

Classe C São os resíduos para os quais 

não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que 

permitam a sua 

reciclagem/recuperação 

- produtos oriundos do 

gesso. 

Armazenamento, 

transporte e destinação 

final conforme normas 

técnicas específicas. 

Continua 
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Classe D São os resíduos perigosos 

oriundos do processo de 

construção 

- tintas, solventes, óleos e 

outros, ou aqueles 

contaminados oriundos de 

demolições, reformas e 

reparos de clínicas 

radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

Armazenamento, 

transporte, reutilização 

e destinação final 

conforme normas 

técnicas específicas 

Fonte: Lima, R. S. e Lima, R. R. R. adaptado (2016) 

 

Outro exemplo de falta de conscientização se dá pelos pequenos geradores ou pelos 

chamados “carroceiros”, segundo o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, 

“que realizam a coleta de pequenas quantidades de entulhos e fazem o descarte irregular 

nestas áreas ou em fundos de vale”. 

Mesmo com a escassez de dados, percebe-se a necessidade de implantação de uma 

gestão para redução destes resíduos por parte das construtoras, visto que o município não 

possui um plano para esta gestão. Já que boa parte da geração se dá por desperdícios, uma 

solução encontrada, fonte de recentes pesquisas, é a construção enxuta que tem o mesmo 

objetivo de reduzir os desperdícios e assim como a sustentabilidade que tende a suprir as 

necessidades sem que afete consideravelmente o meio ambiente.  

 

3.2. PRINCÍPOS DA CONSTRUÇÃO ENXUTA E SUSTENTABILIDADE PARA 

REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os princípios da construção enxuta que podem ser adaptados em função da 

sustentabilidade como forma de gestão dos resíduos sólidos gerados pelas atividades da 

construção civil são: 

 

Quadro 1 – Princípios da construção enxuta adaptado para sustentabilidade 

PRINCÍPIO CONSTRUÇÃO ENXUTA ADAPTAÇÃO PARA 

SUSTENTABILIDADE 

Reduzir a parcela de 

atividades que não 

agregam valor 

Minimizar a distância entre os 

materiais, equipamentos e locais de 

utilização para reduzir o tempo 

gasto na logística 

Organizar o canteiro de obra de 

modo com que não haja desperdícios 

na utilização e na aquisição dos 

materiais de substituição 

Continua 
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Aumentar o valor do 

produto de acordo com 

as necessidades dos 

cliente 

Mapeamento do cliente, através 

dos seus requisitos para cada 

estágio, afim de evitar retrabalhos 

no empreendimento 

O mesmo mapeamento evita a 

geração de desperdícios de resíduos 

provenientes do retrabalho 

Reduzir a variabilidade Padronização das atividades em 

geral diminuindo os erros do 

processo 

Padronização dos materiais e do 

processo de recebimento do mesmo 

reduzindo o consumo de materiais e 

desperdício 

Reduzir o tempo de 

ciclo 

Processo de origem “just-in-time”, 

produzir conforme a demanda para 

entrega mais rápida, gestão 

facilitada, maior aprendizado, 

futuras demandas mais precisas e 

menor vulnerabilidade de 

mudanças 

Produzir apenas o necessário para 

evitar o estoque, por exemplo, 

produzir argamassa na quantidade 

suficiente, sem resultar em 

desperdício 

Simplificar por meio da 

redução de número de 

passos ou partes 

Utilização de pré-moldados 

reduzindo o número de etapas para 

a execução de uma edificação 

A utilização de pré-moldados 

acarreta em uma obra mais limpa já 

que este elemento é mais preciso do 

que o tradicional 

Aumentar a 

flexibilidade de saída 

Alterar o produto final ao cliente 

sem que aumente os custos, através 

de reduções de lotes, contratar mão 

de obra multifuncional e realizar as 

customizações o mais tarde 

possível 

Realizar as customizações o mais 

tarde possível evita retrabalhos 

desnecessários e consequentemente 

desperdícios e ainda satisfaz o 

cliente 

Aumentar a 

transparência do 

processo 

Planejamento e controle da 

produção para todos os envolvidos 

no ambiente 

Este princípio ajuda a detectar erros 

com mais facilidade, 

consequentemente detectando os 

possíveis desperdícios que possam 

aparecer 

Focar o controle no 

processo global 

Deve haver uma integração entre 

os níveis de planejamento para 

identificação e correção de 

possíveis erros  

Utilização de métodos que visam o 

geral, como por exemplo o sistema 

BIM, compatibilizando projetos o 

que faz diminuir os erros e 

retrabalhos 

Continua 
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Gerar melhorias 

contínuas 

Promover premiações de acordo 

com cumprimentos de tarefas e 

metas com o objetivo de 

desenvolver melhorias dentro do 

processo  

A identificação do erro e a constante 

procura de melhorias pode acarretar 

na redução de desperdícios 

identificados no processo anterior 

Fazer benchmarking Utilizar métodos adotados por 

outra empresa reduzindo a 

competitividade 

Procurar processos e métodos que 

reduzem o consumo de matéria 

prima ou reduza a geração de 

resíduos das atividades da 

construção civil 

Fonte: Autora (2018)  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pelos levantamentos e pesquisas bibliográficas realizadas, foi possível observar que há 

a possibilidade de se relacionar construção enxuta com a sustentabilidade para aplicação em 

construtoras com o intuito de reduzir os desperdícios de resíduos sólidos. Além de 

viavelmente econômico, traria uma redução no impacto ambiental, visto que a indústria da 

construção civil é responsável por mais de 50% da geração de resíduos sólidos urbanos no 

país. 

Também foi observado que apesar do Município de Maringá ser o primeiro município 

a adotar a informatização do Plano de Gerenciamento de Resíduos, e ser aclamado por isso, a 

cidade ainda não possui uma coleta para resíduos da construção civil, que é uma das áreas que 

mais gera resíduos sólidos. Também não possui um Plano Integrado de Gerenciamento da 

Construção Civil, que serviria como base para uma gestão destes resíduos.   

Este descaso com o meio ambiente em relação ao manejo de RCC também dificulta a 

obtenção de dados para fins acadêmicos e outros. Assim como também foi possível analisar as 

disposições irregulares que acontecem, ainda que haja fiscalizações, e a falta de segregações 

dentro das construtoras, impossibilitando as reutilizações e reciclagens, causando sérios 

impactos ambientais para o município. 
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