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APRESENTAÇÃO

A história do Hotel Paineiras tem início em 1882, momento em que Pedro II
concedeu aos engenheiros Francisco Pereira Passos e João Teixeira Soares a
construção de uma estrada de ferro, além da cessão dos terrenos para a passagem
dos trilhos, estações e outras dependências, para interligar o Cosme Velho ao alto
do Corcovado. Dentre as concessões, previa-se a construção de um hotel
restaurante.
O Hotel Paineiras esteve durante muito tempo ligado à estrada de ferro,
passou por diversas concessões, reformas e ampliações. A partir da década de 70 o
local foi abandonado, sendo realizado em 2009 um concurso para escolha de um
projeto de revitalização do espaço. Em 2010, o hotel teve sua dominialidade
repassada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e,
por extensão, ao Parque Nacional da Tijuca, os quais promoveram uma licitação
para concessão da área.
Em 2012, o consórcio montado por Cataratas do Iguaçu S/A, Beltour
Turismo & Transporte e Esfeco Administração Ltda, venceu a licitação para
concessão de uso da área, na qual será constituído o Projeto Paineiras.
Criado para promover melhor qualidade na visitação aos turistas, o Projeto
será composto por um centro de cultura, com ambientes para exposições, eventos e
auditórios, lojas de souvenirs e restaurantes.
Em se tratar de uma obra de grande porte em área de preservação
ambiental, o presente estudo tem por finalidade apresentar os procedimentos que
serão necessários adotar, com base na legislação vigente, para o correto
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Projeto Paineiras.
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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.

Identificação do Empreendedor





1.2.

Responsável Técnico pela Obra



1.3.

CNPJ: 15.479.676/0001-87
Razão Social: Paineiras Corcovado LTDA
Endereço Completo: Estrada das Paineiras, s/n
CEP: 22.241-330

Nome: João Achilles Grenier Gluck
Número do Registro Profissional: 2011112990

Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC






Nome: Fernando João Rodrigues de Barros
Endereço Completo; Rua Jonathas Serrano, 400 – Londrina PR – CEP:
86020 – 111.
Telefone: (43)3025-6640
E-mail: fernando@masterambiental.com.br
Inscrição no Conselho de Classe: Eng. Civil – CREA RJ 27.699/D
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1.4.

Caracterização do Empreendimento

O Projeto para Revitalização do Antigo Hotel Paineiras e atual Projeto
Paineiras trata-se de um empreendimento para uso comercial e apresenta as
seguintes características básicas:


Subsolo (nível 443,75): pavimento destinado a estacionamento e
compartimentos técnicos;





1° Sobresolo (nível 447,60): destinado a estacionamento e
compartimentos técnicos;
2° Sobresolo (nível 455,30): destinado a estacionamento,
compartimentos técnicos, restaurante e cozinha;
3° Sobresolo (nível 455,30): destinado a estacionamento,
compartimentos técnicos, restaurante e cozinha.
Térreo Geral (nível 460,20): Pavimento destinado a área de
contemplação, praça central, lojas, espaço para exposição, restaurante,
cozinha.
2° Pavimento: destinado a área de exposições e café





3° Pavimento: destinado a área de eventos.
4° Pavimento: destinado a área de eventos.
5° Pavimento: destinado a restaurante e cozinha
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1.4.1. Localização do Empreendimento
O Projeto Paineiras será instalado na área do antigo Hotel Paineiras,
Estrada das Paineiras S/N, entroncamento da Estrada do corcovado, no Parque
Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro –RJ.

Figura 1: Localização do Projeto Paineiras.
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1.5.

Localização do Canteiro de Obras

A escolha do terreno para implantação do canteiro de obras deve ser
baseada em alguns aspectos básicos, sendo o requisito prioritário à preferência
deste ser em área plana, de modo a evitar movimentações de terra. Ressalta-se
também a importância deste local não ser passível de inundações, e apresentar fácil
acesso para os colaboradores e para os transportadores.
A estrutura do canteiro de obras deve dispor de condições mínimas de
habitação e segurança do trabalho, como abastecimento de água potável,
instalações sanitárias com destinação adequada dos efluentes gerados e sistema de
coleta seletiva. Sendo necessário também buscar locais com ventilação e insolação
adequadas.
No caso de canteiro de obras próximo a reservas ambientais, devem ser
mantidos colaboradores treinados para combate a incêndios, de modo a evitar
perdas de cobertura vegetal da área do entorno.
Segue na figura a seguir, o local previsto para a instalação do Canteiro de
Obras:

Figura 2: Localização do Canteiro de Obras.
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2.

EMBASAMENTO LEGAL

Para o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
de Construção Civil do Empreendimento serão respeitadas as seguintes legislações:

2.1.

Esfera Federal



Resolução CONAMA n° 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA n° 348/2004 – Altera a redação do artigo 3º, item
IV da Resolução CONAMA nº 307/2001, relativo a definição de resíduos
de construção civil de Classe “D”.
Resolução nº 448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da



Resolução nº307, de 5 de julho de 2002.
Lei nº 12305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos




2.2.

Esfera Municipal






Lei n°5.538/12 – “ Dispõe sobre a obrigatoriedade do processo de coleta
seletiva de lixo nos geradores de lixo extraordinário no Município do Rio
de Janeiro”.
Lei n° 1.546/1990- “Dispõe sobre a carga e descarga de escombros,
entulhos e resíduos da construção, reforma ou demolição de edificações
de qualquer natureza”.
Resolução SMAC N.º 519/2012- “Disciplina a apresentação de Planos
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC”..
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3.

ELEMENTOS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

3.1.

Caracterização dos Resíduos
Os resíduos de construção civil gerados em obras dependem de:











Projeto arquitetônico e geométrico;
Método construtivo;
Estrutura adotada, ou em concreto armado in loco, pré-moldados de
concreto, estrutura metálica ou alvenaria estrutural;
Fechamento entre os vãos adotado, com painéis pré-moldados de
concreto, alvenaria de tijolo de barro ou alvenaria em blocos de concreto;
Revestimentos especificados;
Pavimentações especificadas;
Instalações elétricas e de iluminação especificados;
Instalações hidráulicas e sanitárias especificadas;
Pintura interna e externa especificada;
Enfim do memorial descritivo correspondente.

Segundo a Resolução CONAMA 307/2002, alterada pelas Resoluções nº
348/2004, 431/2011 e 448/2012), os resíduos da construção civil são classificados
da seguinte forma:
Tabela 1: Classificação dos Resíduos conforme CONAMA 307/2002.
CLASSE

A

B

C

D

DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

Concreto
Aqueles que podem ser retulizados ou
Restos de Argamassa
reciclados como agregados
Restos de tijolos, telhas
Solo
Papel e Papelão
Aqueles que podem ser reciclados para
Plástico
outros fins
Vidro
Metal
Aqueles para os quais não foram
Lixas não contaminada
desenvolvidas tecnolofias para a reciclagem
com tintas
latas de tinta
Aqueles classificados como Classe I pela NBR
Solvente
14001, denominados como perigosos
Rolos e lixas
contaminados com tinta
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3.2.

Quantificação dos resíduos gerados na obra

A quantificação dos resíduos a serem gerados na construção do Projeto
Paineiras serão determinados com base no projeto arquitetônico e no memorial
descritivo da obra, agregados aos parâmetros de geração de resíduos em obras,
obtidos a partir do banco de dados da contratada e na experiência de
acompanhamento e gestão de projetos envolvendo a área de resíduos sólidos.
Seguem abaixo, as tabelas com os quantitativos de geração de resíduos.
ETAPA: DEMOLIÇÃO
CLASSE
A

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO
CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

340 m³

ETAPA: PREPARO DO TERRENO
CLASSE
A

QUANTIDADE
39000 m³ (solo)
16000 m³ (desmonte de rocha)

DESTINO PREVISTO
CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

ETAPA: FUNDAÇÃO
CLASSE
A
B

QUANTIDADE
5m³ de cimento
29 m³ de concreto estrutural
2907 Kg de perfis metálicos

DESTINO PREVISTO
CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A
SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

ETAPA: ESTRUTURA
CLASSE

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

A

50 m³ de concreto
3500 Kg restos estrutura
metálica

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU S.A
SERB – SANEAMENTO E ENERDIA RENOVÁVEL
DO BRASIL S/A

B

CONSULTORIA • AUDITORIA • LICENCIAMENTO
Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR

15

ETAPA: ACABAMENTO
CLASSE
A
B

D

QUANTIDADE
80 m³ de argamassa
120 m³ de concreto
0,3 m³ esquadrias
300 Kg de papel/papelão
200 Kg plástico
1200 latas de tinta
30 pinceis
20 rolos

DESTINO PREVISTO
CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU S.A
SERB – SANEAMENTO E ENERDIA RENOVÁVEL
DO BRASIL S/A
ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Serão gerados também resíduos com características domiciliar, decorrente
da presença de mão de obra direta e indireta envolvida nas diferentes frentes de
serviço na área do empreendimento.
Considerando-se o fluxo e a permanência dessa mão de obra ao longo da
fase de implantação, apresentamos no Quadro seguinte a estimativa de geração de
resíduos sólidos de tipo domiciliar nos anos de execução das obras.

3.3.

RESÍDUOS

QUANTIDADE

Orgânico

1825 Kg

Rejeito

365 Kg

DESTINO PREVISTO
SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A
SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

Minimização dos resíduos

A minimização dos resíduos busca por meio de atitudes, reduzir o consumo
e o desperdício desnecessário de materiais na construção civil.
Cinco princípios podem ser caracterizados como aliados dessa situação, os
princípios básicos dos 5R’s – reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e recusar – que
são fundamentais na sensibilização da sociedade quando se trata de resíduos
sólidos.
Na gestão de resíduos sólidos o princípio de repensar a necessidade de
consumo, e recusar consumir produtos que gerem impactos são mantidos como
prioridade, sendo seguido pelo principio da redução de desperdícios e pelo
reaproveitamento dos resíduos no próprio processo, ou também para outros fins. Por
fim, sempre buscar uma alternativa de reciclagem para os resíduos, tornando-os
matéria-prima para outro processo. E somente, se tal alternativa se apresentar
economicamente inviável ou inexistente, encaminhar para a disposição final.
Na construção civil as atitudes que visam o princípio dos 5R’s são
contextualizadas já na etapa de planejamento do empreendimento, momento em
que deve ser realizada a otimização dos projetos arquitetônico, elétrico e hidráulico,
16
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tornando-os compatíveis de modo a prevenir possíveis alterações de obra no
momento da construção.
No início da obra, o processo de minimização de resíduos passa a ser
responsabilidade de todos os colaboradores, devendo estes estar cientes das
atitudes a serem consideradas, principalmente no que se diz respeito à segregação
do resíduo na fonte, manuseio com cautela para evitar quebra excessiva e
desperdícios de materiais, entre outras ações.
Dessa forma, o programa de capacitação dos colaboradores de educação
ambiental e o monitoramento do gerenciamento dos resíduos, são alguns dos
instrumentos considerados fundamentais para estruturar a gestão e o gerenciamento
dos resíduos, e serão programados para ter início junto com a obra, e término
apenas ao fim da obra.

3.4.

Segregação dos Resíduos

A segregação dos resíduos na fonte é a atividade que viabiliza a gestão
adequada dos resíduos e facilita o gerenciamento, visto que resíduos sólidos bem
segregados apresentam maior valor de comercialização e redução no custo de
destinação.
De modo a auxiliar na segregação, outro procedimento importante a ser
adotado, é o atendimento à Resolução do Conama 275/01, a qual estabelece o
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, conforme a seguir:

Figura 3: Definição de cores para cada tipo de resíduo.

A importância da implantação da simbologia consiste na facilidade de se
desenvolver um trabalho de orientação e condução para que haja por parte do
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administrador/gestor ambiental uma melhor condição de monitoramento e
destinação adequada dos resíduos gerados.
Ela também vem como um facilitador para o Projeto de Gerenciamento de
Resíduos de Construção Civil, de forma que permite através do diálogo o fácil
entendimento no processo de treinamento dos trabalhadores da obra e de
acompanhamento por parte do responsável técnico e do proprietário.
De acordo com a Lei N° 5538 de 31 de outubro de 2012, a qual “Dispõe
sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos geradores de lixo
extraordinário no Município do rio de Janeiro”, Artigo 2°, os geradores deverão
separar os resíduos produzidos em todos os seus setores em, no mínimo, cinco
tipos; papel, plástico, metal, vidro e resíduos gerais não recicláveis.
A segregação na obra proposta deverá ser realizada no momento da
geração de acordo com a Resolução do Conama 275/01.

3.5.

Acondicionamento e Armazenamento transitório na fonte geradora

O acondicionamento e o armazenamento ocorrem em momentos distintos
durante a construção. A forma de acondicionamento diz repeito ao local em que os
resíduos serão dispostos no ato da geração. Enquanto o armazenamento diz repeito
ao local que os resíduos são dispostos até atingir a quantidade mínima para realizar
o transporte para o receptor final, podendo ser no canteiro de obras, distantes das
frentes de obras.
Os resíduos deverão ser acondicionados de forma segregada em recipientes
devidamente identificados. As formas usuais de armazenamento de resíduos são
caçamba ou container, sendo o tamanho relacionado com a geração de resíduos e
frequência de coleta, podendo também ser um recipiente menor, como por exemplo
bags ou tambores, se o volume for condizente.

Figura 4: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Container.
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Figura 5: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Caçamba.

O material deverá estar acondicionado em local coberto, livre da ação do
tempo, de modo a evitar que estes sejam carreados e depositados em locais
inadequados.
Os locais de acondicionamento serão localizados em pontos estratégicos
espalhados pela obra, sendo de fácil acesso para as empresas responsáveis pela
destinação final e para a saída dos caminhões caçambas e basculante.
O armazenamento final poderá ser realizado da mesma maneira que é
realizado o acondicionando, sendo as caçambas/containers encaminhados para o
canteiro de obras até que sejam transportados por empresa responsável.
No caso do acondicionamento ser realizado em bags, estas deverão ser
armazenadas em baias segregadas e devidamente sinalizadas, como exemplificado
nas figuras a seguir.
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Figura 6: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Baias.

Os resíduos Classe A, composto basicamente por restos de tijolo, produtos
cerâmicos, produtos de cimentos e restos de argamassa, poderão ser
acondicionados e armazenados em caçambas estacionárias.
Ressalta-se que o solo, também pertencente a Classe A, proveniente do
processo de corte/aterro, deve ser acondicionado em local que evite seu
carreamento para altitudes menores e corpos hídricos ou galerias.
Os resíduos recicláveis gerados em uma obra são constituídos basicamente
por papel, papelão, metal, vidro, embalagens de gesso, cimento, madeiras, aço
entre outros. Todo este material assim como os resíduos orgânicos e rejeitos,
deverão estar segregados e armazenados em local coberto, com piso impermeável
e ventilação, podendo ser em baias, ou caçambas cobertas. Deverá essa área estar
devidamente identificada contendo os resíduos armazenados. Ressalta-se apenas
que os resíduos orgânicos e rejeitos devem estar bem vedados, de modo a evitar
proliferação de animais e geração de chorume.
Da mesma forma, os resíduos perigosos deverão estar armazenados em
local coberto, com ventilação e piso impermeável, sendo a entrada permitida apenas
20
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para autorizados, podendo também ser baia ou caçamba coberta. Á área deve
apresentar identificação de todos os resíduos armazenados e medidas de segurança
no manuseio.

3.6.

Movimentação e transporte

A movimentação pode ocorrer em dois momentos distintos, no transporte
interno e externo. O transporte interno consiste na movimentação de resíduos para a
área de armazenamento temporário. Já o transporte externo diz respeito à
movimentação realizada de resíduos da área de armazenamento temporário para a
área de reciclagem/disposição final, assim como a movimentação de terra, e entrega
de materiais.
O transporte deverá ser realizado em horários pré-estabelecidos, seguindo
normas de segurança principalmente no que diz respeito aos demais colaboradores
em atividade e a fauna local.
Os veículos responsáveis pelo transporte deverão trafegar com carga
compatível à sua capacidade e tipo de caçamba, atendendo aos limites de carga
impostos pelas condições das vias. Será realizado monitoramento das condições de
tais vias de tráfego e estabelecido um limite de velocidade para cada trecho com
potencial de suspensão de material particulado, sendo que este limite será
sinalizado por meio de placas em cada via. Sempre que necessário será realizada a
umectação das vias de acesso, de modo a reduzir o impacto realizado pela
movimentação dos caminhões.
Ressalta-se que a entrega de materiais para obra, assim como a
movimentação de terra deverá atender ao Artigo III, da Lei 3268 de 29 de agosto de
2001, que institui no Município do Rio de Janeiro as condições físicas de proteção
da coletividade contra a poluição sonora, como segue:
III - cravação de estacas à percussão e máquinas ou equipamentos utilizados em obras
públicas ou privadas, desde que não passíveis de confinamento, atendidas as medidas de
controle de ruídos, seja na fonte ou na trajetória, nos dias úteis, e observada a melhor
tecnologia disponível, respeitado o horário entre 10 e 17 horas, nos dias úteis

As embalagens de acondicionamento deverão estar bem vedadas, não
permitindo o vazamento de resíduos no processo de coleta e transporte até a área
de segregação (transporte interno) ou destinação final (transporte externo). Evitando
também, a atração de animais, e criação de focos de doenças.
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3.7.

Destinação de resíduos

A destinação final diz respeito ao processo de coleta, transporte e
destinação final ambientalmente correta. É a fase em que a obrigação remete
diretamente ao gerador, sendo seu dever garantir que os resíduos estão recebendo
tratamento de acordo com a legislação ambiental.
Dessa forma, no processo de contratação, a empresa poderá firmar contrato
de venda ou de cessão (prestação de serviços) de seus materiais com empresas
devidamente licenciadas, arquivando junto com estes contratos, as cópias das
licenças de operação, as quais são a documentação legal de comprovação da sua
regularidade junto ao órgão ambiental. Segue no Anexo 2 uma lista de empresas, e
suas respectivas licenças ambientais para realizar o transporte e a destinação final
dos resíduos.
A empresa deverá também a cada destinação emitir o Manifesto de
Resíduos, nas 3 vias assinadas, mantendo arquivados esses documentos
comprobatórios de cada remessa de material/resíduos enviados às outras
empresas, com a devida identificação e comprovação de recebimento dos mesmos
pela empresa receptora. Nesses documentos devem estar especificados a tipologia
e quantificação do material enviado, bem como a data da operação, a fim de
comprovar o correto encaminhamento e destinação final de seus resíduos. Segue no
Anexo 03, o modelo do manifesto de resíduos.

3.8.

Comunicação e Educação Ambiental

3.8.1. Treinamento
O treinamento pode ser considerado um processo sistemático de repassar
procedimentos, regras e atitudes que irão resultar na melhoria no desempenho e do
comportamento dos colaboradores.
Tem por objetivo em todos os níveis hierárquicos, tornar os colabores aptos
a realizar o correto gerenciamento dos resíduos no empreendimento,
compreendendo minimamente os procedimentos estabelecidos para o correto
gerenciamento dos resíduos.
Os treinamentos serão realizados conforme o histograma de atividades,
sendo previsto um treinamento com um grande grupo concentrado no período inicial
e outro na fase de maior pico de obras. Caso haja rotatividade de pessoal, o
treinamento será feito individualmente ou em pequenos grupos.
O treinamento contemplará os seguintes itens:
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Características e fases da obra;
Atividades técnicas e procedimentos operacionais;
Meio ambiente: aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos,
sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
Biodiversidade;espécies endêmicas, exóticas e em extinção;
Solo e água;
Atropelamento envolvendo animais;
Poluição e tecnologia ambiental;
Higiene, saúde e relações com as comunidades;
Impactos ambientais e medidas mitigadoras;
Correta disposição do lixo;
O uso do fogo e suas implicações;
Conduta ambiental e socialmente responsável;



Condutas de segurança do trabalho.

Os treinamentos serão realizados nos canteiros de obras.

3.8.2. Educação Ambiental
Para que o resultado dos treinamentos seja positivo, este deve estar aliado a
um programa de educação ambiental, o qual tem como objetivo promover a
sensibilização dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
De acordo com a Agenda 21, a Educação Ambiental busca desenvolver uma
população consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que
lhes são associados, uma população que tenha conhecimentos, habilidades,
atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na
busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos.
A sensibilização deverá apresentar o problema da gestão dos resíduos da
construção civil, os impactos ambientais oriundos dos resíduos e a responsabilidade
de cada um quanto ao problema. Tem como objetivo conscientizar os colaboradores
e fazer com que se deem conta da necessidade de sua participação para a solução
do problema.
O programa de educação ambiental poderá ser realizado em forma de
palestras educativas, buscando a passagem de conhecimento assim como a troca
de informações ente os participantes. Ressalta-se o vocabulário deve ser simples e
popular, sempre buscando envolver a platéia nas questões-chave.
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Assuntos relacionados à alguns fatores de ameaça, como espécies em
extinção de flora e fauna, a caça, atropelamentos e incêndios, devem ser
introduzidos nos assuntos a serem tratados nas palestras.
Para melhor aproveitamento das palestras pelos participantes, sugere-se
que o palestrante tenha conhecimento prévio do nível de escolaridade e do perfil
ambiental dos trabalhadores para a escolha das atividades a serem realizadas.

3.8.3. Sinalização Educativa
A Sinalização Educativa será aplicada de modo que atinja todos os
colaboradores, tendo como foco principal conscientizá-los perante sua participação
no programa de gerenciamento de resíduos sólidos.
A interpretação visual dos contextos existentes pode ser utilizada com o
propósito de promover a sensibilização e a conscientização em relação às questões
ambientais, fato que a torna uma estratégia adequada de comunicação e do
conhecimento da natureza e da cultura.
As mensagens transmitidas têm por objetivo mudar ou fortalecer a
percepção dos colaboradores, estimulando a atenção para as questões ambientais e
promover a valorização e proteção da natureza.
Ressalta-se que correta identificação das lixeiras, também é considerada
uma forma de Sinalização Educativa, frisando dessa forma, a importância da
realização deste, como previsto no capítulo 3.4 deste documento, o qual cita a
importância da segregação na fonte e identificação dos coletores conforme a
Resuloção 275/01.
Como forma de educação ambiental por interpretação visual, segure-se a
adoção das seguintes placas:

Figura 7: Exemplo de Placas de Conscientização.
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3.9.

Monitoramento

O Monitoramento se baseia no desenvolvimento de uma metodologia que
tem por objetivo melhorar a eficiência e a eficácia de um projeto. É composta por
uma coleta sistemática de dados, e análise das metas e atividades denominadas
durante as fases de planejamento do trabalho.
Se utilizado corretamente, fornece a base necessária de avaliação e tornase uma ferramenta fundamental para um bom gerenciamento dos resíduos. Sendo
possível a partir desse fato, promover medidas de melhorias continua e alinhamento
de novas metas.
Dessa forma, o Projeto Paineiras deverá promover um acompanhamento
dos procedimentos adotados e praticados no cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, gerenciando os esforços e
resultados constantemente a fim de avaliar o desempenho do processo como um
todo (das ações planejadas) e verificar as oportunidades de melhorias e adoção de
medidas corretivas.
Definiu-se para o empreendimento um sistema de monitoramento qualitativo,
baseado em check list, e quantitativo, baseado nos manifestos de transporte.


Monitoramento Qualitativo

O proposto monitoramento envolve a avaliação do desempenho do
gerenciamento dos resíduos da obra por meio de auditorias baseadas em check list
e relatórios periódicos, nos quais serão avaliados itens tais como a limpeza da obra,
segregação e acondicionamento correto dos resíduos.
O método de análise para tal monitoramento será visual. O técnico
responsável pelo gerenciamento dos resíduos deverá apresentar conhecimento na
área e receber treinamento para preenchimento desses requisitos.
As vistorias deverão ser realizadas ao menos uma vez por semana, e os
itens devem ser analisados e registrados por meio de fotografia para posterior
elaboração de um relatório de conformidades e não conformidades, o qual deverá
ser apresentado ao responsável da obra.
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CHECK-LIST DE ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL
Local: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PAINEIRAS
Vistoriador:

1.

NÃO CONFORME

OBSERVAÇÃO

CONFORME

Data:

MEDIDA CORRETIVA

SEGREGAÇÃO

1.1 Segregação correta de Resíduos Classe A
1.2 Segregação correta de Resíduos Classe B
1.3 Segregação de Resíduos Classe C
1.4 Segregação de Resíduos Classe D
2.

ACONDICIONAMENTO

2.1 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe A
2.2

Acondicionamento Adequado de Solo, distante de
encostas

2.3 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe B
2.4 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe C
2.5 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe D
3.

CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Limpeza da obra
3.2

Ausência de disposição inadequada de resíduos no
entorno

3.3 Coletores devidamente identificados
3.4 Coletores devidamente alocados
3.5 Fácil acesso para transporte dos coletores
4.

DOCUMENTAL

4.1 O PGRS está na obra
4.2 Há registro do treinamento periódico
4.3 As CTRs estão sendo preenchidas corretamente
As licenças ambientais dos transportadores e
destinatários estão válidas
A destinação está sendo documentada e
4.5
armazenada adequadmente
4.4

RESULTADOS
Número de itens conforme
Número de itens não conforme

Percentual de conformidade
Percentual de não conformidade

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL:

Figura 8: Check List de atendimento aos requisitos do PGRCC.
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PRAZO

As observações a serem realizadas devem atender aos seguintes requisitos
do plano:
o Item 01: Segregação
A segregação deverá ser realizada conforme tópico 3.4 deste documento, o
qual cita que os resíduos deverão ser segregados em:
- Classe A (entulho);
- Plástico
- Papel/papelão
- Metal
- Vidro
- Classe C
- Classe D
o Item 02: Acondicionamento
O acondicionamento deverá ser realizado conforme tópico 3.5 deste
documento, seguindo as seguintes diretrizes:
- Os solos resultantes de escavação deverão estar acondicionados em locais
que não sejam passíveis de carreamento para áreas de menor latitude, em caso de
chuva.
- Os resíduos poderão ser acondicionados em caçambas ou containers,
desde que estas estruturas estejam cobertas, e não sujeitas às intempéries.
- As baias também poderão ser utilizadas para o acondicionamento, desde
que estas estruturas apresentem piso impermeabilizado e cobertura, podendo ser
abertas lateralmente, se não forem prejudicadas pela ação das intempéries.
o Item 03: Condições Gerais
A limpeza da obra diz respeito a toda extensão da obra, considerando as
frentes de trabalho, e o canteiro de obras. A limpeza remete diretamente ao
gerenciamento correto dos resíduos, sendo que se a obra está limpa, os resíduos
estão sendo gerenciados corretamente. Os coletores deverão estar identificados
com os resíduos que poderão ser dispostos e também apresentar localização que
facilite a disposição pelos geradores na fonte, assim como o fácil acesso para o
transportador.
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o Item 04: Documental
Esse item diz repeito à parte documental que a obra deve apresentar, tendo
início pelo PGRCC com a ART devidamente assinada pelo responsável técnico. Os
registros de treinamento são a única comprovação de que o treinamento foi
devidamente realizado, devendo estes ser avaliado na vistoria, sendo certificado de
que todos os trabalhadores estão participando do treinamento, o qual deverá ser
realizado na frequência exigida pelo tópico 3.8.1.
Os manifestos de resíduos deverão estar devidamente preenchidos, sem
campos em branco, contendo a assinatura dos 3 responsáveis (gerador,
transportador e receptor) como designado no tópico 3.7 deste documento. Por fim, o
empreendimento deverá manter armazenadas as licenças ambientais de todas as
empresas prestadoras de serviço de transporte e destinação final dos resíduos,
certificando-se que estas encontra-se legais perante a legislação ambiental.
As correções deverão ser realizadas atendendo aos prazos estipulados, e
caso haja necessidade deverão ser realizados novos treinamento reforçando as
diretrizes básicas do Plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
o Resultados
Após preenchimento de todos os campos (conforme/não conforme) para
cada item, estes deverão ser contabilizados e transformados em porcentagem. Essa
porcentagem deverá ser analisada, e reduzida a cada vistoria.


Monitoramento Quantitativo

No momento da destinação final, assim como descrito no item 3.7 os
resíduos serão controlados por meio dos manifestos de resíduos.
4.

CONCLUSÃO

Esse documento foi realizado com base na Resolução Resolução SMAC N.º
519/2012, a qual cita as diretrizes para apresentação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil. Ressalta-se apenas, que para o protocolo do devido
documento, é necessário anexar o cronograma de obras.
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ANEXO 2 -

Lista de empresas licenciadas

CONSULTORIA • AUDITORIA • LICENCIAMENTO
Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR

33



Licença para Transporte:
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Licença para Destinação Final
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ANEXO 3 -

Manifesto de Resíduos

CONSULTORIA • AUDITORIA • LICENCIAMENTO
Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR

43

