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Ricardo Rocha

Colaborar com a constante evolu-
ção e excelência da expertise de nossos 
profi ssionais, por meio da disseminação 
de conhecimento técnico-científi co, é 
um dos grandes papéis das Entidades 
de Classe. 

No Crea-PR, estamos alcançando 
resultados surpreendentes com a veicu-
lação das nossas Revistas Técnico-Cien-
tífi cas. No primeiro semestre deste ano, 
tivemos 63.331 mil acessos em nossas 
publicações, totalizando 333 mil desde 
o lançamento do primeiro número.

Já somamos 12 publicações, sendo 
a última uma edição especial referente 
ao 3º Simpósio Paranaense de Patolo-
gia das Construções (3º SPPC). O evento, 
realizado em Curitiba nos dias 2, 3 e 4 
de maio de 2018, foi organizado pela 
Universidade Federal do Paraná - UFPR 
e pelo Instituto Federal do Paraná - 
IFPR, com o objetivo de discutir o tema 
de patologia em construções, buscando 
evitar acidentes causados por falhas nas 
estruturas desde o desenvolvimento do 
projeto, até a operação e manutenção. 
Essa edição especial é composta por 18 
artigos relacionados à área “Materiais e 

Aprimorando e reciclando 
nossos conhecimentos 
técnico-científicos

Estruturas”, e subáreas “Mecanismos de 
deterioração das edifi cações”, “Durabili-
dade de concretos especiais”, “Técnicas 
de reabilitação, reparo e reforço”, “Patri-
mônio histórico”, “Uso e manutenção de 
estruturas”, “Ensaios destrutivos e não 
destrutivos” e “Análise estrutural em si-
tuações adversas”.

Para que um artigo seja publicado 
na revista Técnico-Científi ca do Crea-PR 
é necessário que o autor seja um pro-
fi ssional registrado no sistema Confea/
Crea, de qualquer região do Brasil. Já 
os coautores, não precisam do registro. 
A submissão dos artigos é feita direta-
mente no site do Crea-PR (www.crea-pr.
org.br), onde é possível acessar critérios 
da política editorial e mais informações. 
Após a submissão, cabe ao coordenador 
editorial analisar previamente a forma e 
o conteúdo submetido e, se considerado 
apto, é encaminhado eletronicamente a 
pelo menos dois avaliadores, especia-
listas da área e membros do Conselho 
Avaliador. Para os artigos científi cos, a 
submissão ocorre para o Conselho Ava-
liador Científi co, já para os artigos técni-
cos, a submissão ocorre para o Conselho 
Avaliador Técnico.

Para acessar nossas revistas Técnico-Científi cas, basta entrar no 
site do Crea-PR www.crea-pr.org.br, na aba Comunicação. 

Boa leitura!

Engenheiro Civil 
Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR

Palavra do Presidente crea-pr
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Construção
Sustentável

Eguimar A. M. de Souza
Presidente AREA-CM

Palavra do Presidente AREA-CM

Construção Sustentável é um con-
ceito relativamente novo, que tem sido 
muito difundido atualmente, porém ain-
da pouco praticado. Reconhecidamente, 
o setor da Construção Civil é uma das 
atividades humanas que mais consome 
os recursos naturais e tem elevado gasto 
energético. 

Do gerenciamento inicial da obra 
ao uso contínuo, as construções sus-
tentáveis abrangem ações que visam 
o menor impacto possível ao meio 
ambiente, de forma que o retorno eco-
nômico também é um grande atrativo 
deste tipo de obra. Assim sendo, a bus-
ca pela efi ciência dos materiais e mi-
nimização de resíduos são alguns dos 
conceitos utilizados na execução de um 
projeto de construção sustentável.

Dentro da engenharia e da arquitetu-
ra, existem várias técnicas que possibili-
tam tornar as construções mais susten-
táveis. A execução da obra é realizada de 

forma que os materiais utilizados sejam 
selecionados de acordo com característi-
cas sustentáveis. Utilizando-se de maté-
rias-primas com procedência reciclável e 
renovável reduzindo e otimizando o con-
sumo de água e de energia, certifi cações 
do produto, durabilidade, e principal-
mente a geração mínima de resíduos, o 
que implica diretamente nos custos com 
desperdícios de materiais e caçambas.

Nós profi ssionais da área temos 
que estar atentos às novas tecnologias 
e normas  que visam minimizar o dano 
ambiental proveniente das nossa ati-
vidades, assim como  procurar difundir 
novos conceitos promovendo assim o 
equilíbrio desejável e necessário para 
que num futuro próximo tenhamos um 
melhor ordenamento do ambiente urba-
no primando pela qualidade de vida da 
população e trabalhando por uma cida-
de sustentável.

Eguimar Amorim 
Maciel de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PR 14-817/D

• Especialista em Segurança 

do Trabalho - UEM;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Engenheiro pleno da 

COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná, 2395.

Eguimar Amorim Maciel de Souza
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OS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Os resíduos sólidos da construção 
civil (RSCC) estão presentes em todo 
tipo de obra, não tem como escapar. A 
Construção Civil não é destaque somen-
te como indústria de grande impacto na 
economia, também é a responsável por 
produzir 50% dos resíduos do país.

Parece simples: tijolos, massas e 
outras sobras são acumuladas em uma 
caixa de transporte que uma empresa 
terceirizada recolhe e fica responsável 
pelos resíduos sólidos da sua construção. 
Certo?

Não, não é simples assim, e você 
como responsável pela construção tam-
bém é o responsável legal pelos resíduos 
sólidos gerados por ela, desde a produ-
ção na sua obra até a finalização.

Os resíduos sólidos da 
construção civil (RSCC) 
estão presentes em 
todo tipo de obra, não 
tem como escapar. A 
Construção Civil não é 
destaque somente como 
indústria de grande 
impacto na economia, 
também é a responsável 
por produzir 50% dos 
resíduos do país.

Vamos fazer um resumo para você 
entender tudo sobre os RSCC, ficar por 
dentro da legislação e normativas que os 
categorizam por composições e determi-
nam formas de destinação final, além de 
dicas de como e o que reciclar.

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO

Conhece o famoso entulho de obra? Ou 
na sua região é chamado de metralha? 
Esses conhecidos restos de obra podem 
ser identificados por três nomes técnicos:

• Resíduo da Construção e 
Demolição (RCD);

• Resíduo da Construção Civil (RCC);

• Resíduos sólidos da construção 
civil (RSCC).

Indiferente da nomenclatura         
adotada, o conceito é o mesmo. 
Conforme o Conselho Nacional do     
Meio Ambiente - CONAMA, são:

Os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resul-
tantes 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, tubula-
ções, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, 
caliça ou metralha.

Fausto Alcântara de Lima
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CLASSE DESCRIÇÃO DO RESÍDUO EXEMPLO

A
Materiais que podem ser reciclados ou 

reutilizados como agregado em obras de 
infraestrutura, edificações e canteiro de obras.

Tijolos, telhas e revestimentos cerâmicos; 
blocos e tubos de concreto e argamassa.

B Materiais que podem ser reciclados e 
ganhar outras destinações.

Vidro, gesso, madeira, plástico, papelão 
e outros.

C
Itens para o qual não existe ou não 
é viável aplicação econômica para 

recuperação ou reciclagem.

Estopas, lixas, panos e pincéis desde que 
não tenham contato com substância que 

o classifique como D.

D Aqueles compostos ou em contato de 
materiais/substâncias nocivos à saúde.

Solvente e tintas; telhas e materiais 
de amianto; entulho de reformas em 
clínicas e instalações industriais que 

possam estar contaminados.

A composição dos resíduos sólidos da construção civil é 
classificada conforme resolução da CONAMA 307 Art. 3°. Sendo:

Fonte: 
http://konkreta.com.br/site/leis-e-normas-
para-residuos-solidos-na-construcao-civil-
no-brasil

https://www.sienge.com.br/blog/residuos-
solidos-da-construcao-civil

Fausto Alcântara  
de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 7538-D

• Engenheiro da construtora 

Águas Claras Ltda, 42192.
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Na prática os resíduos sólidos da 
construção resumem-se a restos de ma-
teriais cerâmicos, argamassa e seus com-
ponentes. Esses itens representam em 
média 90% de todos os resíduos gerados 
em obras. 

Lei e NBR sobre resíduos                       
sólidos da construção civil

A indústria da construção civil é tão gran-
de que seria impossível deixar o destino 
dos resíduos gerados por ela a encargo 
dos responsáveis por cada obra. Por isso 
existem normas e leis para regulamentar 
os resíduos que sobram diariamente.

A primeira lei a se destacar é Lei 
6.938/81 que instituiu o Conselho Na-
cional do Meio Ambiente - CONAMA 
como um órgão consultivo e deliberativo 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- SISNAMA. O CONAMA é presidido pelo 
Ministro do Meio Ambiente e conta com 
colegiado dos setores federais, estaduais 
e municipais, além do setor empresarial 
e sociedade civil.

Os resíduos sólidos da construção civil  
são regulamentados pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) e Resolução 
CONAMA 307/2002.

Um dos destaques da Resolução CO-
NAMA 307 é a atribuição de responsabi-
lidade compartilhada sob os resíduos só-
lidos da construção civil aos geradores, 
transportadores e gestores municipais. 
Com destaque para uma atualização 
realizada posteriormente - Resolução 
348/2004 - que determina que o gerador 
como principal responsável pelo geren-
ciamento desses resíduos.

Como adotar ações sustentáveis?

Na construção muito se fala em susten-
tabilidade em projetos para o reapro-
veitamento de água, geração de energia 
limpa e até manutenção de praças para a 
comunidade.

Mas não podemos esquecer dos resí-
duos sólidos, que mesmo sendo de baixa 
periculosidade, são de grande volume, o 
que permite que qualquer leigo veja e in-
terprete a indústria da construção como 
uma indústria pouco sustentável.

A construção civil mundial é uma das 
indústrias que mais consomem recursos 
naturais e ainda é responsável por cerca 
de 25% a 30% de gases lançados na at-
mosfera, segundo o Green Building Concil 
Brasil.

Não bastasse esses números alar-
mantes, os resíduos sólidos da constru-
ção civil no Brasil representam mais de 
50% dos resíduos sólidos urbanos. E a 
situação piora quando os resíduos são 
depositados em locais inadequados, 
principalmente oriundos de obras e re-
formas informais ou empresas de coleta 
de resíduos fora da regulamentação.

Cabe ao responsável pela construção 
dar o destino correto aos resíduos para 
que eles não comprometam o tráfego 
de pedestres e veículos, entupimento 
de drenagem urbana ou até provocarem 
foco de multiplicação de vetores de do-
enças à saúde.

Destacamos algumas causas de           
geração desses resíduos, sendo:

1. Reforma de construções existentes;

2. Demolição de construções 
existentes;

3.  Superprodução, por exemplo, o 
preparo de mais argamassa do    
que será necessário no dia;

4.  Perdas de processamento, quando 
tijolos e cerâmicas, por exemplo , 
são quebrados;

5.  Construções defeituosas que 
demandam a demolição e 
reconstrução;

6.  Uso de materiais com vida útil 
reduzida, como estruturas de 
concreto pré-moldadas;

7.  Falta de qualidade dos serviços 
ou bens da construção que podem 
gerar perdas materiais;

8.  Urbanização desordenada que gera 
construção falhas que demandam 
adaptações e reformas;

9.  Aumento do poder                 
aquisitivo da população                
que facilita o desenvolvimento       
da construção civil;

10. Desastres naturais ou provocados 
pelo homem.

Além dos 10 motivos de geração de 
resíduos listados vale lembrar também 
da perda de materiais de obra por ar-
mazenamento errôneo ou transporte 
inadequado. 

Como gerir resíduos sólidos 
da construção civil? Se você 
é responsável por uma obra 
fique atento para algumas                            
dicas importantes:

•  Ao iniciar a obra é necessário apre-
sentar o Projeto de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC) do empreendimento para 
o órgão fiscalizador. A fiscalização, 
ao término da obra, irá comparar a 
quantidade estimada com a reali-
zada de resíduos através de docu-
mentos da sua empresa e da em-
presa contratada para coleta;

•  Ainda no canteiro de obras crie um 
processo de segregação que fa-
cilite a triagem dos resíduos para 
posterior reciclagem ou descarte. 
Esse processo ajuda não só na or-
ganização dos resíduos, mas na or-
ganização de limpeza do canteiro 
de obras;

•  Defina o local para descarte de 
cada tipo de resíduo com identifi-
cação por categoria e especifica-
ção. E se o seu canteiro de obras 
for grande, planeje pontos de des-
carte em diferentes locais da plan-
ta, além de dutos para descarte de 
andares superiores até o térreo. 
Assim é possível evitar descartes 
errados por falta de sinalização ou 
opção;

•  Antes de enviar os resíduos para 
pontos de coleta através de em-
presa especializada confirme se 
estes realmente devem ser des-
cartados. Por exemplo: resíduos 
sólidos da construção civil, classi-
ficados como a, podem ser reuti-
lizados na própria obra ou ainda 
doados para alguma associação 
ou ONG que o recicle. Assim você 
reduz custo com o transporte e até 
material que seria comprado;

•  O que você realmente identificar 
como entulho para ser descartado 
deve ir para uma área de descarte 

Fausto Alcântara de Lima
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e tratamento de resíduos da cons-
trução devidamente licenciada e 
fiscalizada pelos órgãos ambien-
tais competentes. Portanto sempre 
questione se o local que recebe o 
seu resíduo é autorizado para tal 
função.

Hoje a maior dificuldade em reduzir 
ou reciclar os resíduos sólidos da cons-
trução civil está na falta de conscientiza-
ção e mão de obra qualificada. 

Reciclagem de resíduos                   
sólidos da construção civil

Nada mais justo que a indústria que mais 
consome recursos naturais, recicle resí-
duos para que eles voltem a ser insumos 
de obra e, por consequência, reduza a ex-
tração de matéria-prima e poluição. E se 
não for suficiente, reciclar também ajuda 
a baixar custos da sua obra.

Você sabia que um tijolo feito com 
areia reciclada custa a metade do preço 
do tijolo tradicional? As empresas preci-
sam desmistificar o conceito de que re-
síduos sólidos da construção são restos, 
pois há muito a ser aproveitado.

Infelizmente no Brasil somente uma 
a cada cinco obras recicla os resíduos. As 
obras brasileiras geram 84 milhões de 
m³ de resíduos por ano, e destes, e ape-
nas 17 milhões são reaproveitados. 

12 Dicas para reciclagem de                 
resíduos sólidos da construção civil

Separamos algumas dicas de resí-
duos para sua empresa refletir se está 
dando o destino ideal para os resíduos 
produzidos nas obras.

1. O gesso que geralmente é mistu-
rado aos outros resíduos, deve ser 
separado e enviado para usinas que 
os transformam em novos materiais 
de gesso;

2. Toda madeira em boa condição, por 
exemplo da demolição de casas ou 
troca de forros, pode ser utilizada 
pela indústria moveleira. Então se 
você demolir ou reformar e sobra-
rem madeiras, considere a venda ou 
doação para serem reaproveitadas;

3. Precisa de aterro ou enchimento 
para calçadas ou base de piso? Res-
tos de cerâmica e argamassa podem 

ser utilizados e evitar a compra de 
brita ou outros materiais;

4. Para reduzir o consumo de areia, 
cal e cimento na argamassa das 
obras, em casos que não exigirem 
resistência à compressão, é possí-
vel utilizar resto de argamassa e 
cerâmicas triturados em pó como 
aglomerante;

5. A produção de concreto também 
pode ter o custo reduzido ao substi-
tuir parte da brita com telhas e blo-
cos cerâmicos;

6. No caso de loteamentos e constru-
ção pesada os resíduos de concreto 
como pedaços de meio-fio e blocos 
pode ser utilizado na produção de 
asfalto;

7. Madeiras que não estiverem dani-
ficadas podem ser reutilizadas na 
obra para caixaria;

8. Já as madeiras danificadas podem 
ser enviadas para usinas que as tri-
turam para uso na fabricação de pa-
pelão; ou ainda virar combustível;

9. Todos os papéis, plásticos e pape-

lões embalam os insumos utilizados 
na obra também são reaproveitados 
em usinas especializadas;

10. O metal, assim como os papéis, 
também é recebido e tratado por 
usinas;

11. Vidros de janelas também podem ser 
reutilizados pela construção após 
transformação em asfalto, blocos de 
pavimentação e até telhas; ou envia-
dos para usinas que os transformam 
em outros objetos de vidro;

12. E até os sacos de cimento são reci-
clados, pelo próprio fornecedor que 
utiliza na fábrica como combustível.

O aproveitamento, reciclagem e até 
redução da produção de resíduos sólidos 
da construção civil é viável e contribui 
para o futuro sustentável do mundo.

Além disso, aproveitar os resíduos 
na própria obra reduz gastos na compra 
de novos insumos, reduz o m³ de resí-
duos para transporte e recebimento em 
usinas e aterros e ainda contribui para a 
produção de insumos mais baratos.



     Revista Engenharia12  

Uma parceria entre 
o Crea-PR e a Rede 
Massa/SBT promoveu, 
no primeiro semestre 
deste ano, uma série 
de entrevistas sobre 
temas relacionados às 
Engenharias, Agronomia 
e Geociências. 

CREA - PR

Rede Massa realiza uma 
série de entrevistas em 
parceria com o Crea-PR

As entrevistas foram transmitidas 
ao vivo pelo Facebook do portal Massa 
News, e tiveram um alcance de mais de 
30 mil visualizações. Cada uma das seis 
Câmaras Especializadas do Conselho 
(relação no box ao lado), sugeriram um 
tema e um entrevistado (relação no box 
ao lado), que abordaram os seguintes as-
suntos: energias alternativas, segurança 
do trabalho no segmento agro, inspeção 
predial, micro-geração distribuída, se-
gurança alimentar, Código de Ética do 
Sistema Confea/Crea e valorização pro-
fi ssional. As entrevistas foram veiculadas 
entre os meses de maio e julho e che-
garam a gerar 120 compartilhamentos e 
300 comentários. 

Se você se interessou pelos temas, 
assista as entrevistas por meio dos links 
que estão na matéria “Série de entrevistas 
promovidas pelo Crea-PR, em conjunto 
com a Rede Massa, chega a mais de 30 
mil visualizações”, na aba notícias do site 
do Crea-PR (www.crea-pr.org.br).

CÂMARAS

Câmara Especializada de 
Agrimensura e Engenharia 
de Segurança do Trabalho.

Câmara Especializada
de Agronomia.

Câmara Especializada
de Engenharia Civil.

Câmara Especializada
de Engenharia Elétrica.

Câmara Especializada
de Engenharia Mecânica

e Metalúrgica.

Câmara Especializada
de Engenharia Química,

Geologia e Minas.

ENTREVISTADOS

Eng. Eletric.
José Fernando Garla

Eng. Civ. Regina de Toni

Eng. Mec. Ricardo Vidinich

Eng. Agr. Hugo Reis Vidal

Eng. Ind. Eletric.
Gerson Máximo Tiepolo

Eng. Seg. Trab.
Benedito Alves Júnior

Eng. Civ. Sady Ivo Pezzi



QUE TAL NOS ACOMPANHAR NAS 
REDES SOCIAIS DO CREA-PR?

FACEBOOK.COM/CREAPR

TWITTER.COM/CREA_PR

INSTAGRAM.COM/CREA.PR
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Colégio de 
Inspetores 
do Crea-PR 
começa a 
funcionar em 
novo modelo

CREA - PR

a proposta foi aprovada em plená-
ria e, no mês de junho, iniciou-se o 
processo de eleição que permitiu o 
novo funcionamento do Colégio de 
Inspetores.

Neste novo formato, o Colégio 
passa a ter a seguinte estrutura: cada 
Inspetoria do Crea-PR pode possuir 
Inspetores representantes de cada 
uma das seis Câmaras Especializadas 
do Conselho. Dentre os Inspetores, 
um é eleito Inspetor-Chefe. A pri-
meira grande alteração que a nova 
proposta para o Colégio trouxe é que 
cada região administrativa do Cre-
a-PR passa a ter um Inspetor-Chefe 
Coordenador Regional, eleito entre 
os Inspetores-Chefes da Regional, to-
talizando oito Coordenadores Regio-
nais que automaticamente compõem 
o Colégio Estadual de Inspetores.

Em âmbito Estadual, é eleito um 
destes oito Coordenadores Regionais 

para ser o Coordenador Estadual do 
Colégio de Inspetores. Este Colegia-
do passará a ter uma estrutura Esta-
dual não existente anteriormente e 
propiciará suporte consultivo direto 
à Presidência do Conselho, atenden-
do o especificado no item “L” do ar-
tigo 34 da Lei 5.194/66, referente à 
maior eficiência da fiscalização. Em 
outra via, o modelo também inova 
ao permitir a aproximação direta 
entre Inspetores e Conselheiros - em 
especial o Conselheiro Gestor de 
Fiscalização da Modalidade - nos no-
vos Colégios Especializados de Mo-
dalidades, que serão realizados nas 
Governanças Cooperativas (reuniões 
de trabalho específicas para abordar 
expectativas e ações de fiscalização 
de cada modalidade). “Desta forma, 
o novo modelo proporciona um ciclo 
completo de atuação, no qual existirá 
uma estrutura sólida de representa-
ção Estadual de todos os atuais 159 

Um dos grandes segredos de 
sucesso na readequação de qual-
quer projeto é ouvir todas as partes 
envolvidas no mesmo. Assim acon-
teceu com a nova proposta para o 
Colégio de Inspetores no Paraná, 
que está em funcionamento desde 
o mês de agosto. Ainda em campa-
nha para assumir a presidência do 
Crea-PR, o Engenheiro Civil Ricardo 
Rocha percorreu todas as regionais 
do Estado para entender os anseios 
e as formas de trabalho em todos 
os braços do Conselho no Estado. 
Dos Inspetores, sentiu a demanda 
por uma maior representatividade 
junto aos conselheiros e uma maior 
interação deles com as Câmaras. 
Ao assumir a gestão em janeiro de 
2018, Ricardo apresentou o desafio 
de reestruturação do Colégio de Ins-
petores à equipe administrativa. Em 
abril, após apresentação e debate 
em todas as Regionais do Conselho, 

O Presidente do Crea-PR, Eng. Civ. Ricardo Rocha apresentou o novo modelo do Colégio de 
Inspetores em Goiânia/GO na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas.



     Revista Engenharia 15  

Inspetores junto ao Conselho e uma 
retroalimentação das demandas a 
partir do relacionamento direto com 
Conselheiros e estrutura de fi scaliza-
ção do Crea-PR”, explica o presidente 
do Crea-PR, Ricardo Rocha.

IMPACTO NA SOCIEDADE

Por meio do novo modelo proposto, 
a presidência do Crea-PR e as Regio-
nais do Conselho contarão com um 
colegiado profi ssional qualifi cado e 
conhecedor das demandas do dia a 
dia profi ssional, que colaborará no 
desenvolvimento de ações que de-
fi nirão os rumos do Conselho. “Te-
remos a oportunidade de ampliar o 
debate de assuntos estratégicos re-
lacionados às profi ssões, com a par-
ticipação e o suporte dos mais de 80 
mil profi ssionais representados pelo 
Colégio Estadual de Inspetores. Além 
disso, a sociedade contará com uma 
estrutura que trará respostas ainda 
mais rápidas para as suas demandas”, 
completa Ricardo.

Para exercer a função de Inspe-
tor do Crea-PR, um dos pré-requisi-
tos é estar habilitado e em situação 
regular em uma das profi ssões sob 
jurisdição do Conselho. Dentre os 
atuais 159 Inspetores em mandato 
para as seis Câmaras Especializa-
das, temos 29 profi ssões distintas 
contempladas.

Os Inspetores auxiliam direta-
mente nas ações de fi scalização do 
Conselho, bem como no desdobra-
mento operacional de atividades 
como averiguação, diligências, aná-
lises de processos e ações orientati-
vas, que também fazem parte do es-
copo da fi scalização e propiciam, da 
mesma forma, maior esclarecimento 
e segurança para a sociedade.

REGIONAL APUCARANA 
Titular:
Eng. Eletric. Jose Aloisio Pupo Sobrinho

Adjunto: 
Eng. Eletric. e Eng. Civ. Gerson Torres Pereira Neto 

REGIONAL CURITIBA
Titular
Eng. Eletric. Fernando Marchi

Adjunto
Tec. Eletrotec. Carlos Eduardo Teixeira 

REGIONAL CASCAVEL 
Titular
Eng. Civ. Maria Estela Montini Domingues 

Adjunto
Eng. Civ. Claiton Markus Schlindwein 

REGIONAL GUARAPUAVA
Titular
Eng. Seg. Trab. e Eng. Civ. Massanori Hara

Adjunto
Eng. Eletric. Fabio Jose dos Santos Paes 

REGIONAL LONDRINA 
Titular
Eng. Agr. Fabio Minghini de Campos 

Adjunto
Eng. Seg. Trab. e Eng. Agr. Levy de Oliveira 

REGIONAL MARINGÁ 
Titular
Eng. Agr. Paulo Roberto Milagres 

Adjunto
Eng. Seg. Trab. e Eng. Civ.
Andre Luiz Biancardine de França 

REGIONAL PATO BRANCO 
Titular
Eng. Civ. Karlize Posanske da Silva 

Adjunto
Eng. Mec. Jair Henrique Giongo

REGIONAL PONTA GROSSA 
Titular
Eng. Civ. Alessandro Talevi Machado 

Adjunto
Eng. Ftal. Kleber Rodrigo Martins Sampaio

OS ELEITOS PARA O NOVO 
MODELO DO COLÉGIO DE 
INSPETORES SÃO:

COORDENADORES ESTADUAIS 
DO COLÉGIO DE INSPETORES

Titular
Eng. Agr. Fabio Minghini de Campos 

Adjunto
Eng. Civ. Karlize Posanske da Silva
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A Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos (PNRS), 
regulamentada pelo 
governo federal no final 
de 2010, determina 
que as empresas serão 
responsáveis pela 
destinação correta dos 
resíduos restantes de seus 
produtos. É a chamada 
Logística Reversa.

Conheça o conceito de 
logística reversa na 
construção civil

O processo já acontece no país 
com embalagens de agrotóxicos, pi-
lhas e baterias. Os resíduos voltam aos 
fabricantes que têm o dever de desti-
ná-los corretamente. A responsabilida-
de também abrange os setores ligados 
a construção civil.

As construtoras têm o dever legal 
de dar destinação correta aos resíduos 
das obras. E o exemplo para o Brasil vem 
de Portugal, onde 60% dos resíduos são 
reaproveitados desta forma. O segredo 
por lá, segundo a vice-cônsul do país 
em Porto Alegre, Adriana de Melo Ri-
beiro, foi o incentivo do governo. Existe 
em Portugal uma estrutura montada de 
maneira que o usuário saiba onde pode 
levar o entulho e quem fará o recolhi-
mento dele. Na construção civil existem 
obras que fazem o reaproveitamento no 
próprio canteiro de obras. Quase nada 
mais vai para os aterros sanitários.

A reutilização da caliça na construção 
civil pode gerar economia de até 30% na 
obra. O problema é a implementação do 
sistema de usinagem. O equipamento é 
caro e o lucro só começa a aparecer de-
pois de, no mínimo, cinco anos. 

A indústria da Construção Civil (CC) 
vem ocupando seu espaço e se tornando 
um setor importante no cenário nacional, 
devido a sua tendência de crescimento, 
impulsionada pelas obras do Programa 
de Aceleração ao Crescimento (PAC), pelo 
programa Minha Casa Minha Vida (patro-
cinando pela Caixa Econômica Federal) e 
também pelos eventos da Copa do Mun-
do em 2014 e dos Jogos Olímpicos de 
2016 no Rio de Janeiro. O desafio desse 
setor é mostrar a possibilidade de reci-

clar materiais e obter ganhos financeiros 
e ambientais, preservando recursos na-
turais sem acúmulos de lixo nas obras, 
por meio da Logística Reversa (LR). Aqui 
no Brasil aproveitamento do entulho não 
chega a 1%. Conforme o presidente da 
Associação Brasileira da Reciclagem da 
Construção Civil, Levi Torres.

A indústria da construção civil desta-
ca-se pela ampla variedade de materiais 
que utiliza bem como pela grande dife-
renciação em seus processos e produtos. 

Estima-se que a construção civil seja 
responsável por até 50% do uso de re-
cursos naturais em nossa sociedade, de-
pendendo da tecnologia utilizada. Pode 
dizer também que, na construção de um 
edifício, o transporte e a fabricação dos 
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Fonte: 
http://www.cimentoitambe.com.br/
construcao-civil-se-abre-a-logistica-
reversa/

https://gauchazh.clicrbs.com.br/
noticia/2013/06/conheca-o-conceito-
de-logistica-reversa-na-construcao-civil-
cj5v90zxm01rbxbj0k3evgtmp.html

http://favoritosdaengenharia.blogspot.
com/2009/08/logistica-reversa-na-
construcao-civil.html

https://gauchazh.clicrbs.com.br/
noticia/2013/06/conheca-o-conceito-
de-logistica-reversa-na-construcao-civil-
cj5v90zxm01rbxbj0k3evgtmp.html

materiais representam aproximadamen-
te 80% da energia gasta. A diversidade 
de materiais empregados e a grande 
utilização de recursos naturais mostram 
a importância do reaproveitamento des-
ses na indústria da construção civil.

A reciclagem de materiais do entu-
lho é uma das formas de se obter vanta-
gens competitivas dentro da construção 
civil. Segundo Pinto (1987) e Zordan 
(1997), a composição do entulho pro-
veniente de canteiros de obras, mostra 
que cerca de 64% do material é formado 
por argamassa, 30% por componentes 
de vedação (tijolo maciço, tijolo furado, 
telhas e blocos) e 6% por outros mate-
riais, como concreto, pedra, areia, metá-
licos e plásticos. Estudos mostram que 
a produção de agregados com base no 
entulho pode gerar economias de mais 
de 80% em relação aos preços dos agre-
gados convencionais e que a partir do 
material do entulho é possível fabricar 
componentes com uma economia de até 
70% em relação a similares com maté-
ria-prima não reciclada.

Em alguns países como EUA, Japão, 
França, Itália, Inglaterra e Alemanha a 
reciclagem de entulho já se consolidou, 
com centenas de unidades instaladas.

Segundo Barros et al (1998), na Ho-
landa, 70% do desperdício da construção 
já é reciclado e o governo pretende au-
mentar esse valor para 90%. 

É nesse contexto que cresce a impor-
tância da logística. A análise das variá-
veis da logística nas obras de construção 
civil possibilita a caracterização dos pro-
blemas enfrentados por essa indústria, 
sendo possível selecionar um conjunto 
de técnicas mais adequadas que podem 
ser empregadas nesse ambiente, visan-
do a otimização de processos tanto di-
retos como reversos e redução de custos.

Com o aumento da competitivi-
dade entre as empresas, elas viram a 
necessidade imediata de adoção de 
técnicas de produção ao menor custo 
possível, mantendo a qualidade acima 
de tudo. Segundo Cardoso (1996), a 

racionalização da produção pode ser 
vista como a representação de fontes 
e mecanismos de eficiência, tento em 
vista as variáveis presentes no mer-
cado e a capacidade de analisá-las, 
formalizá-las e operacionalizá-las em 
ferramentas e métodos de organiza-
ção, gestão e em tomadas de decisão. 
O setor de compra é uma das ativida-
des que mais se têm gastos dentro de 
um empreendimento. Dependendo do 
porte da obra, uma edificação apon-
ta 40% de gastos com materiais de 
construção, podendo chegar a 50%.

A indústria de pneus é outro setor 
que pode servir de modelo à constru-
ção civil. “É outra área que já atingiu 
um nível ótimo de gestão de resíduos”, 
comenta o presidente do CLRB. Para 
Leite, atualmente um dos principais pro-
blemas da destinação dos entulhos de 
obras está relacionado às empresas que 
os recolhem e que, nem sempre, são cre-
denciadas ambientalmente. “As não cre-
denciadas não dão conta corretamente 
do entulho que retiram dos canteiros de 
obras e acabam jogando isso em terre-
nos baldios. O setor vai ter de corrigir 
isso”, avalia.

Paulo Roberto Leite entende que se 
a construção civil souber implantar a 
sua política de logística reversa poderá 
obter ganhos econômicos, principalmen-
te com o reuso de matérias-primas. Só 
para se ter uma ideia, segundo dados do 
CLRB e da Associação Brasileira de Lo-
gística (Aslog), a logística reversa movi-
menta atualmente no país cerca de US$ 
20 bilhões por ano. Esse valor poderia 
crescer se o volume de empresas preo-
cupadas com o reuso de materiais fosse 
maior. Hoje, apenas 5% das companhias 
instaladas no Brasil têm essa preocupa-
ção. Além disso, somente 10% dos pro-
dutos vendidos retornam para serem 
total ou parcialmente reutilizados.

Destinação correta do entulho é res-
ponsabilidade das construtoras e pode 
ser a solução do futuro para a falta de 
material.

Sebastião 
Carlos Mauro
Engenheiro Civil
CREA-PR 13147/D

• Formado pela          

Universidade Católica-PR.

• Diretor Financeiro da AREA-CM

• Diretor Financeiro do SENGE 

Campo Mourão.
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CREA - PR

Iniciativa exclusiva     
do Crea-PR revoluciona 
o apoio às Entidades      
de Classe

Somente este ano, o    
Crea-PR já disponibilizou 
3,2 milhões de reais 
para dois Editais de 
Chamamento destinados 
às Entidades de Classe 
paranaenses. Estamos 
falando de cerca de 13 mil 
profi ssionais benefi ciados 
pelos mais diferentes 
projetos que buscam a 
valorização profi ssional. 

O sucesso dos Editais lançados pelo 
Crea-PR é resultado do apoio que o Con-
selho oferece às Entidades de Classe no 
uso dos seus recursos conquistados. Um 
exemplo expressivo desta parceria junto 
às Entidades chama-se ProEC - Programa 
de Apoio à Sustentabilidade das Enti-
dades de Classe. Iniciativa exclusiva do 
Crea-PR, o ProEC acontece tanto por meio 
de seminários estaduais e regionais, que 
visam a integração e multiplicação de 
boas práticas entre as Entidades, quanto 
do assessoramento técnico. Esse asses-
soramento ocorre por meio de três eixos: 
Alavancagem, Organização e Gestão e 
Planejamento, todos desenvolvidos em 
mais de 30 módulos.

Cerca de 50 Entidades já aderiram 
ao ProEC.  Nos dias 12 e 13 de julho, foi 
realizada em Maringá a segunda edição 
dos seminários estaduais reunindo 90 

representantes de Entidades de Classe 
paranaenses. O Seminário foi dividido em 
apresentações que destacaram questões 
como a liberação de repasses, prestação 
de contas e responsabilidades das Entida-
des de Classe. 

Também durante o 2º Seminário Es-
tadual do ProEC foi apresentada a im-
plantação da virtualização dos processos 
relativos ao Chamamento Público (para se 
tornarem 100% eletrônicos), por meio do 
uso da Plataforma SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações), desenvolvida pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). 
A plataforma engloba um conjunto de 
módulos e funcionalidades que promo-
vem a efi ciência administrativa dos ser-
viços públicos. “O grande diferencial dos 
termos de fomento está no fato de dis-
ponibilizarmos para cada projeto vigen-
te, um gestor específi co, funcionário do 
Crea-PR, especialista na área, que possui 
funções de administração, gestão, fi scali-
zação e apoio na execução dos projetos 
junto às Entidades de Classe. Mais de 50 
funcionários do Conselho têm sido prepa-
rados para a execução da função, o que 
já nos apresenta um resultado altamente 
positivo com relação à aprovação de pres-
tações de contas. Temos registrados mais 
de 90% dos 60 projetos executados em 
2017 com prestações de contas já aprova-
das pelo Plenário do Crea-PR, em pouco 
mais de um mês após a apresentação das 
prestações”, destaca Claudemir Prattes, 
gerente do Departamento de Relações 
Institucionais - DRI - do Crea-PR.

O 3° Seminário Estadual do ProEC, 
está previamente agendado para a cidade 
de Ponta Grossa, nos dias 04 e 05 de ou-
tubro de 2018.

No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos os 

profissionais da área tecnológica.

São 20 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.
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Conheça 4 
técnicas de 
construção 
a seco e suas 
vantagens

A construção a seco é uma 
técnica que pode representar o 
fim de desperdícios de recursos 
naturais e de matéria prima. 
Sistemas que não eram muito 
utilizados no Brasil estão sendo 
difundidos no país por trazerem 
uma grande praticidade na 
hora da obra.

As técnicas de construção a seco são 
muito utilizadas no exterior e vêm ga-
nhando espaço também no mercado bra-
sileiro. Segundo a Associação Brasileira 
de Drywall, o consumo de chapas utili-
zadas para esta técnica cresceu quase 
trinta vezes na última década no Brasil, 
comprovando o aumento de popularida-
de desse tipo de construção.

Na construção a seco, ao contrário da 
construção úmida, materiais como arga-
massa não são aplicados no canteiro de 
obras e a utilização de água para forma-
ção do material é dispensada. A constru-
ção consiste basicamente na montagem 
e na instalação de estruturas previamen-
te fabricadas em ambiente industrial.

As estruturas usadas na construção 
a seco podem ser, por exemplo, paredes 

constituídas de perfil metálicos, placas 
de gesso, estruturas pré-moldadas em 
concreto ou aço, forros em madeira e 
outros.

A construção a seco apresenta muitas 
vantagens em relação à construção tra-
dicional e, por isso, está sendo cada vez 
mais utilizada. Veja algumas delas:

SUSTENTABILIDADE

A construção a seco é mais sustentável 
porque reduz o consumo de água e pro-
duz menos resíduos. Os materiais utiliza-
dos também podem ser reciclados facil-
mente. Além disso, a construção a seco 
contribui para a eficiência energética do 
imóvel porque faz com que ele se man-
tenha naturalmente mais fresco no verão 
e mais quente no inverno.

CONSTRUÇÃO MAIS RÁPIDA

A construção a seco pode reduzir o tem-
po de construção em até 70% porque eli-
mina as etapas de aplicação e secagem 
dos materiais tradicionais. O ganho de 
tempo gera economia e maior rentabili-
dade nos projetos.

SEGURANÇA

Os materiais adequados permitem o 
atendimento às normas e aos padrões de 
segurança, além de apresentarem resis-
tência pela utilização de alta tecnologia 
no processo de fabricação.

MAIS PRATICIDADE
NAS MANUTENÇÕES

Quando for necessária alguma manuten-
ção, a área afetada pode ser substituída 

Paulo Henrique Rodrigues
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de maneira simples e prática, sem a ne-
cessidade de quebrar paredes. Tubulações, 
encanamentos e instalações elétricas po-
dem ser acessados e reparados com mais 
facilidade.

 

QUAIS SÃO AS TÉCNICAS
DE CONSTRUÇÃO A SECO?
Conheça 4 técnicas de construção a seco 
que são tendências no mercado.

1. PLACAS DE GESSO

Conhecidas por drywall, as placas de 
gesso são montadas sobre uma estrutura 
de aço, cobertas de papel cartonado, que 
podem ter diferentes espessuras, depen-
dendo da aplicação. As paredes normal-
mente são compostas de duas placas de 

gesso, que garantem bom isolamento 
térmico e acústico.

O isolamento pode ser ainda mais 
eficiente, com o uso de enchimento de lã 
mineral, apresentando função de veda-
ção e de acabamento. No drywall, a apli-
cação não apresenta função estrutural.

2. PAREDE DUPLA DE CONCRETO

Nessa técnica, as paredes de concreto 
chegam prontas ao local da obra. Duas 
paredes são ligadas entre si por uma ar-
madura em treliça, que tem função estru-
tural. Uma vez instaladas, o espaço entre 
as paredes pode ser preenchido por con-
creto, isopor ou poliuretano expandido.

A montagem de paredes duplas de 
concreto é vantajosa em relação à cons-
trução de alvenaria tradicional porque 
demanda menos mão de obra e tem me-
nor tempo de execução.  

3. STEEL FRAME

Perfis de aço galvanizado são conforma-
dos a frio e montados para serem usados 
como esqueleto estrutural do imóvel. As 
estruturas são montadas sobre uma fun-
dação utilizando chumbadores.

Como a estrutura em aço é mais leve 
que em alvenaria, a fundação também é 
simplificada. O acabamento pode ser fei-
to com diversos materiais, como drywall 
ou forros de madeira.

4. PAINÉIS EPS

Nessa modalidade de construção a seco, 
os painéis de poliestireno expandido são 
montados sobre telas ou estruturas de 
aço que garantem a eles uma boa resis-
tência com baixo peso.

São excelentes isolantes térmicos e, 
por isso, são muito utilizados em locais 
frios e câmaras frigoríficas. Dependen-
do do tipo de construção, os painéis 
precisam ser concretados ou apenas 
aparafusados.

Fonte: 
https://www.mobussconstrucao.com.br/
blog/2017/01/construcao-a-seco/ 

https://www.hometeka.com.br/pro/4-
eficientes-sistemas-de-construcao-a-seco/

A construção a seco tende a 
continuar crescendo no Brasil e 
no mundo. Sua sustentabilidade 
e praticidade devem continuar 
atraindo novos consumidores.

Paulo Henrique 
Rodrigues
Engenheiro Civil
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construção 
sustentável

 A construção sustentável 
é um conjunto de boas 
práticas que deve estar 
presente em todas as fases 
do processo construtivo.

 Aspectos ambientais, sociais e econô-
micos devem ser considerados em todas 
as decisões, desde a escolha do terreno, 
a implantação adequada ao entorno, pas-
sando pela eficiente gestão do canteiro 
de obras, a geração de resíduos, a relação 
com os trabalhadores, a escolha dos ma-
teriais, como afetará seus usuários e por 
fim a sua manutenção e desmontagem. O 
tema mais comentado sobre a construção 
sustentável é a eficiência energética e hí-
drica, para alcançá-la pode-se usar técni-
cas passivas e adicionar o uso de novas 
tecnologias que otimizam a edificação, 
como por exemplo o uso de painéis sola-
res fotovoltaicos, sistemas de automação, 
entre outros. Mas também não se pode 
esquecer de promover o desenvolvimen-
to social e cultural, além da viabilidade 
econômica. 15 conceitos da construção 
sustentável:

1. Integração da construção          
com o entorno; 

2. Planejamento integrado da obra; 

3. Canteiro de obra sustentável; 

4. Aproveitamento passivo dos 
recursos naturais (ex.: iluminação 
e ventilação natural);

5. Eficiência energética; 

6. Gestão e economia da água; 

7. Gestão dos resíduos na edificação; 

8. Qualidade do ar do ambiente 
interior; 

9. Conforto termoacústico; 

10. Uso racional dos materiais e 
tecnologias de menor impacto 
ambiental; (veja como escolher 
um material sustentável) 

11. Qualidade e durabilidade do 
processo construtivo; 

12. Saúde e bem-estar dos ocupantes; 

13. Responsabilidade Social; 

14. Manutenção; 

15. Desmontagem; como a  
construção se comporta no      
final do seu ciclo de vida. 

Bruno Henrique 
Rodrigues Costa
Engenheiro Civil e
Engenheiro de Segurança 
no Trabalho

• Engenheiro de Segurança no 

Trabalho - 2016 UTFPR-CM;

• Docente do Curso 

de Engenharia Civil                     

CEI Campo Mourão.

CREA-PR 145.033-D

Bruno Henrique Rodrigues Costa

Fonte: 
https://sustentarqui.com.br/dicas/
conceitos-da-construcao-sustentavel/ 
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Douglas Koteski Victoria

por que a 
sustentabilidade 
chega com força 
na construção 
civil?

Geração fotovoltaica vai fazer com que as edificações 
passem de consumidoras a geradoras de energia.

Até 2030, a estimativa é que 10% da 
energia produzida no Brasil seja solar, 
aquela produzida através de placas foto-
voltaicas. E a construção civil será funda-
mental nesse processo. Grande parte da 
energia limpa virá do alto de edifícios, dos 
telhados de casas, de prédios comerciais, 
de indústrias, shoppings e estacionamen-
tos. Essas construções funcionarão como 
edificações-usinas, uma prática pra lá de 
sustentável.

De Norte a Sul do país, cada vez mais 
o compromisso com o meio ambiente ga-
nha espaço na hora de começar uma obra. 
É o que se costuma chamar de projeto 
inteligente. Não necessariamente precisa 
ser algo sofisticado. Pode ser uma jane-
la bem posicionada, que garanta maior 
entrada de luz e ventilação. É o edifício 
híbrido, com apartamentos residenciais 
e salas de coworking, reduzindo deslo-
camentos dos moradores. Ou até mesmo 
a reutilização de pneus no recobrimento 
asfáltico.

Algumas ações, como o uso de tintas 
sem solvente e materiais menos agres-

sivos de forma geral, qualidade do ar e 
do espaço interno e redução de desper-
dícios com água e energia, com um uso 
mais consciente dos ares condicionados, 
a inibição do uso desnecessário e simul-
tâneo dos elevadores e a utilização de 
energia solar, podem fazer uma grande 
diferença e vêm sendo pouco a pouco 
implementadas.

Pesquisas recentes indicam aumento 
de cerca de 5% nos gastos no processo 
de construção caso sejam feitos investi-
mentos em sustentabilidade, contudo, a 
economia a médio e longo prazo, que gira 
em torno de 30% nos gastos com água e 
energia, compensa os gastos extras.

São muitas as soluções, ações, ati-
tudes que hoje podem ser classificadas 
como sustentáveis em um canteiro de 
obras. A indústria da construção vem in-
vestido em tecnologia para oferecer às 
empreiteiras materiais com longa vida 
útil, menos poluentes e gerando menos 
resíduos. Por sua vez, durante a obra, ar-
quitetos e engenheiros põem de pé boas 
práticas como telhados verdes, inclusão 

de energias renováveis e uso de isolan-
tes térmicos. Posturas que fazem bem ao 
meio ambiente e trazem conforto aos 
clientes, cada vez mais exigentes e com-
prometidos com um futuro sustentável.

EDIFICAÇÕES-GERADORAS

A expansão da geração fotovoltaica, por 
exemplo, vai fazer com que as edificações 
deixem de ser simplesmente consumido-
ras de energia. A ideia é que elas se trans-
formem em geradoras de eletricidade. O 
aprimoramento das tecnologias e a queda 
nos custos nos próximos anos devem fa-
zer com o que o Brasil consiga expandir o 
uso. A demanda é crescente no país, tem 
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avançado em média 300% ao ano desde 
2015, conforme estimativa da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

A energia solar térmica, utilizada em 
sistemas de aquecimento de água, tam-
bém é perfeitamente viável e tem alta 
adesão sempre que o balanço de disponi-
bilidade de áreas para captação da ener-
gia (local para a instalação das placas) se 
equilibra com a demanda por água quen-
te e a disponibilidade de insolação.

Na opinião de Clarice Degani, enge-
nheira e consultora de projetos para a 
área de Sustentabilidade do Secovi-SP 
e do Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável, o tema deixou de ser visto 
como simplesmente a adoção de medidas 
ecológicas ou de mitigação de impactos 
ambientais. Hoje, o termo sustentabili-
dade deve ser visto de uma forma mais 
ampla, porém associado a desempenho e 
inovação tecnológica.

Nesse campo, tem muita coisa boa 
que veio para ficar. Segundo Clarice, o de-
senvolvimento de projetos pelo processo 
BIM (Building Information Modeling - Mo-
delagem de Informações da Construção) e 
a realização de simulações de desempe-
nho para conforto e eficiência energética 
já são realidade.

Fonte: 
https://g1.globo.com/especial-publicitario/
em-movimento/noticia/entenda-por-que-
a-sustentabilidade-chega-com-forca-na-
construcao-civil.ghtml

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.
br/atualidades/sustentabilidade-na-
construcao-civil.htm
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PRÉDIOS CADA VEZ                        
MAIS INTELIGENTES

Mas nem só de novidades e alta tecno-
logia se alimenta o setor da construção 
civil. Boas práticas como o uso de brises 
para trazer conforto térmico aos morado-
res, como existe no edifício Copan, em São 
Paulo, projetado na década de 50, conti-
nuam atuais. “Os brises são soluções para 
evitar a incidência solar direta e diminuir 
o uso de ar-condicionado”, detalha Carlos 
Borges, vice-presidente de Tecnologia e 
Sustentabilidade do Secovi-SP. “A própria 
iluminação natural, o posicionamento 
correto da edifi cação contribui da mesma 
forma”, complementa.

Países ricos como a Inglaterra, desta-
ca Borges, já estão caminhando para um 
prédio considerado de energia zero. Toda 
energia consumida será produzida por 
ele. Além das opções tradicionais como 
cobertura de painel solar, os elevadores 
da edifi cação também serão geradores. 
“O atrito do sobe e desce do elevador vai 
gerar energia para alimentar os próprios 
elevadores”, revela.

É preciso mudar os hábitos, diminuir 
o impacto para garantir um futuro melhor 
para todos, afi nal de contas, a população 
do planeta já ultrapassou os 7,5 bilhões 
de pessoas. Essa é a opinião de Olavo Ku-
cker Arantes, presidente do Conselho Bra-
sileiro de Construção Sustentável (CBCS) 
- entidade que se movimenta entre a aca-
demia, a indústria e os órgãos de governo 
como Ministério do Meio Ambiente e o de 
Minas e Energia.

Através do conselho, Arantes ajudou a 
desenvolver a ferramenta que desde 2011 
auxilia as empresas a selecionar fornece-
dores seguindo critérios de responsabili-
dade social e ambiental. É um check list 
em seis passos que verifi ca a idoneidade 
do negócio, desde a licença ambiental 
até a existência de propaganda engano-
sa. “Ser sustentável não é só montar um 
projeto bacana, diminuir os resíduos na 
obra. Passa também pela escolha dos for-
necedores”, destaca Arantes, engenheiro 
de produção civil.

BONS VENTOS PARTEM                       
DAS UNIVERSIDADES

Na academia, há um número grande de 
pessoas que vão para fora, se especia-
lizam e depois voltam. Prova disso é 
que o Brasil está na quarta posição em 
volume de projetos no ranking mundial 
de construções sustentáveis, que reúne 
165 países.

De acordo com o Green Building 
Council Brasil, um projeto sustentável 
médio poderá reduzir em 40% o uso de 
água, 35% em CO2 e 65% em desper-
dício. A tecnologia e a sustentabilidade 
devem caminhar de mãos dadas porque 
os prédios que estão sendo erguidos hoje 
terão que ser adaptáveis às novidades no 
setor daqui a 50 anos. “A sustentabilida-
de não pode ser só para bonitinho, cada 
vez mais tem que ter impacto no bolso, 
no sentido de pagar um valor menor de 
condomínio porque parte da energia será 
gerada no local, assim como a água, que 

pode ser de reúso”, exemplifi ca José Carlos 
Martins, presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC).

Ele também chama atenção para a 
presença de carregadores de carros elé-
tricos nos prédios. “Hoje isso só acontece 
em construções de alto padrão, mas será 
uma realidade, uma necessidade daqui a 
50 anos”, projeta.

ALGUMAS DIRETRIZES A 
CONSIDERAR PARA UMA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

• Pensar em longo prazo o 
planejamento da obra;

• Efi ciência energética;

• Uso adequado da água e 
reaproveitamento;

• Uso de técnicas passivas das 
condições e dos recursos naturais;

• Uso de materiais e técnicas 
ambientalmente corretas;

• Gestão dos resíduos sólidos. Reciclar, 
reutilizar e reduzir;

• Conforto e qualidade interna dos 
ambientes;

• Permeabilidade do solo;

• Integrar transporte de massa e ou 
alternativos ao contexto do projeto.

Existe muita discussão acerca dos 
conceitos da construção sustentável. Pri-
meiro que não é certo afi rmar simples-
mente que uma obra é ou não sustentá-
vel. A caracterização da sustentabilidade 
de uma construção vem do processo atra-
vés do qual esta foi projetada, executada 
e na somatória das técnicas usadas em 
relação ao entorno e lugar.

Pensar em um edifício isolado não 
faz sentido quando tratamos de questões 
ambientais como a sustentabilidade dos 
espaços construídos pelo homem. Por ser 
sistêmica, a construção para ser susten-
tável deve ser elaborado em um contex-
to, o externo é tão importante quanto o 
que ocorre nas dependências internas. 
Por isso, a comparação é a melhor forma 
de avaliar uma construção sustentável, a 
obra nunca está sozinha.

Douglas Koteski Victoria

É preciso mudar os hábitos, 
diminuir o impacto para 

garantir um futuro melhor 
para todos, afi nal de contas, 
a população do planeta já 
ultrapassou os 7,5 bilhões 

de pessoas. Essa é a opinião 
de Olavo Kucker Arantes, 
presidente do Conselho 
Brasileiro de Construção 

Sustentável (CBCS)
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Sustentabilidade
na construção civil:

Lançada em 1998, a 
certificação LEED (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design) é um dos principais 
reconhecimentos para 
empresas e projetos 
de construção civil do 
mundo. Criado pela ONG 
americana U.S. Green 
Building Council, cerca de 
14 mil empreendimentos 
em 160 países já possuem 
a certificação ou estão em 
fase de aprovação para 
obtê-la. No Brasil, são 1.230 
projetos registrados e 423 já 
certificados com o selo LEED 
de sustentabilidade.

O foco da certificação é estimular as 
empresas do setor a utilizarem seus re-
cursos de maneira racional e econômica, 
mostrando que, para isso, não é preciso 
reduzir a qualidade dos projetos ou de 
fazer gastos extras.

COMO FUNCIONA
A CERTIFICAÇÃO LEED?

A certificação LEED pode ser aplica-
da em quaisquer projetos, sejam eles de 
pequeno ou grande porte, comerciais ou 
residenciais ou até bairros inteiros. Uma 
grande vantagem é que os projetos que 

como funciona a 
certificação LEED?

buscam o selo podem ser novos ou já 
construídos - assim, projetos de Retrofit 
ou reformas menos complexas também 
podem ser condecoradas com o LEED ao 
atingirem as especificações necessárias.

A cada pré-requisito existente, o pro-
jeto ganha um diferente número de pon-
tos. No final, o nível da certificação adqui-
rida é definido de acordo com os pontos 
acumulados. Os níveis são certificados (40 
a 49 pontos), Silver (50 a 59), Gold (60 a 
69 pontos), e Platinum (80 a 110 pontos). 
O LEED possui 4 tipologias, que buscam 
enquadrar os diferentes tipos de projetos 
que buscam a certificação. São elas:

BUILDING DESIGN +
CONSTRUCTION (BD+C):

Foco em projetos e construções de edifí-
cios. Fazem parte dessa categoria as novas 
construções ou grandes reformas, escolas, 
unidades de saúde, galpões e centros de 
distribuição, lojas de varejo, envoltória e 
núcleo central (projetos de elétrica, hi-
dráulica e proteção contra incêndio).

INTERIOR DESIGN +
CONSTRUCTION (ID+C): 

Foco no design e na construção de in-
teriores. Os projetos podem ser de uso 
residencial ou comercial - este último é 
subdividido nas categorias Hospedagem, 
Lojas de Varejo e Interiores Comerciais.

OPERATION & MAINTENANCE (O+M):
Voltado para a operação e manutenção 
de edifícios já existentes. Nessa categoria, 
podem se enquadrar projetos de reforma/
renovação para escolas, lojas de varejo, 

galpões e centros de distribuição, hospe-
dagem e data centers.

NEIGHBORHOOD (N):

Esta tipologia foi pensada com o intuito 
de criar bairros mais sustentáveis e me-
lhor conectados. Para se enquadrar nessa 
categoria, os projetos devem ter escala de 
bairro e podem estar em qualquer fase 
de planejamento e projeto ou até 75% 
construído (Plano), próximos de finalizar a 
construção, ou que foram terminados nos 
últimos três anos (Certificação do Projeto).

ÁREAS DE AVALIAÇÃO

As tipologias acima devem preencher o 
checklist relacionado à categoria do pro-
jeto. Para avaliar os níveis de sustentabi-
lidade, a certificação utiliza 8 conceitos 
diferentes:

LOCALIZAÇÃO E TRANSPORTE: acesso 
a transporte de qualidade, estacionamen-
tos com redução de pegada ambiental, 
uso de veículos verdes, proteção a terras 
sensíveis e instalações para bicicletas.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL: prevenção de 
poluição durante a construção, reutiliza-
ção de água da chuva, redução das ilhas 
de calor, redução da poluição luminosa e 
proteção ambiental.

Eguimar Amorim Maciel de Souza
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EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA: Redu-
ção do uso de água em ambientes exter-
nos e internos, medição do nível de água 
utilizado na construção e uso de água de 
torres de resfriamento.

ENERGIA E ATMOSFERA: Comissio-
namento e verificação fundamental, de-
sempenho mínimo de energia, medição 
de energia ao nível do edifício, medição 
avançada de energia, produção de ener-
gia renovável, otimização de desempenho 
energético, uso de energias verdes e mé-
todos de compensação de carbono.

MATERIAIS E RECURSOS: recolhimen-
to e armazenamento de materiais reciclá-
veis, planejamento do gerenciamento de 
resíduos na construção e/ou demolição, 
redução do impacto do ciclo de vida dos 
interiores, declaração ambiental de pro-
dutos, declaração de origem de matérias-
-primas.

QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA: 
desempenho acústico, conforto térmico, 
aproveitamento de luz natural, ilumina-
ção interior, gerenciamento da qualidade 
do ar e materiais com baixa emissão de 
carbono.

INOVAÇÃO E PROCESSOS: uso de 
tecnologias voltadas para o Green Buil-
ding (construção sustentável) e projeto 

monitorado por profissional credencia-
do pelo LEED.

CRÉDITOS DE PRIORIDADE REGIO-
NAL: não especificado pelo LEED, variá-
veis para cada país ou região.

Dentre os itens especificados em 
cada categorias, existem os pré-requisitos 
(ações obrigatórias em qualquer empre-
endimento que busca a certificação) e os 
créditos (ações sugeridas pelo LEED e que 
acumulam pontos). Assim, mesmo atin-
gindo o número mínimo de pontos para 
se enquadrar em um dos níveis da certi-
ficação, a empresa ou projeto não obterá 
o certificado se deixar de cumprir um dos 
pré-requisitos.

VANTAGENS

A lista de exigências para obter a certi-
ficação LEED pode parecer extensa. No 
entanto, atingir estes objetivos pode ser 
facilmente alcançável quando se tem 
um planejamento cuidadoso e atrela-
do às peculiaridades do projeto. Além 
disso, preencher aos requisitos do selo 
LEED traz inúmeros benefícios para a 
construtora, como capacitação profis-
sional, redução no uso de água e ener-
gia, menor desperdício de materiais, 
modernização do empreendimento e, é 
claro, maior valorização dos imóveis.

Eguimar Amorim 
Maciel de Souza
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CREA-PR 14.817-D
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Fonte: 
https://constructapp.io/pt/
sustentabilidade-na-construcao-civil-
certificacao-leed/

https://www.ugreen.com.br/leed/

http://obrassustentaveis.com.br/
sustentabilidade/selos-e-certificacoes/92-
o-que-e-a-certificacao-leed-e-como-obter

https://exame.abril.com.br/carreira/a-
certificacao-leed-vale-a-pena/
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8 opções de materiais 
sustentáveis para a
Construção Civil

Optar por materiais 
sustentáveis na construção 
já é requisito presente em 
boa parte dos projetos atuais. 
Além de contribuírem para a 
saúde do meio ambiente, eles 
também são capazes de gerar 
economia no consumo de 
água, energia elétrica e até 
de outros materiais usados 
em larga escala durante o 
processo construtivo.

Conheça 8 opções inovadoras 
de materiais sustentáveis para a 
Construção civil:

1. HIDROCERÂMICA

2. BAMBU

3. BIOPLÁSTICO

4. VIDRO INTELIGENTE

Desenvolvida por estudantes do Ins-
tituto de Arquitetura Avançada da Cata-
lunha, na Espanha, a hidrocerâmica é um 
material inteligente capaz de responder 
naturalmente às variações climáticas: no 

frio e na chuva, ele cresce e atua como 
isolante térmico, e no calor, evapora len-
tamente para resfriar o ambiente.

O material é composto de bolhas de 
hidrogel capazes de reter até 400 vezes 
o seu volume em água, podendo refrescar 
ambientes em até 6 °C. Os insumos en-
volvidos são de baixo custo, e estima-se 
que a economia de gastos com energia 
elétrica chegue a 28%, já que as placas de 
hidrocerâmica dispensam qualquer outro 
sistema de ventilação adicional.

Sustentável, disponível em grandes 
quantidades e quase tão resistente quan-
to o aço, o bambu é considerado o mate-
rial de construção perfeito por muitos es-
pecialistas. Na construção civil, o bambu 
pode ser usado para estruturas, vedação 
ou cobertura de construções.

Antes de ser aplicado, o bambu preci-
sa passar por um tratamento químico para 
evitar o apodrecimento e o ataque de in-
setos. Além disso, o material deve ser bem 
protegido do sol e da chuva para obter 
uma boa durabilidade ao longo dos anos. 
No caso de pilares, por exemplo, o bambu 
não deve estar em contato direto com a 
terra – recomenda-se uma distância de ao 
menos 40 centímetros do solo, através do 
apoio de uma rocha sobre as sapatas.

Produzidos a partir de matérias-pri-
mas biodegradáveis, os bioplásticos se 
decompõem na natureza muito mais rá-
pido do que o plástico sintético. Algumas 
variações incluem a utilização de amido 
de milho, soja e algas, o que reduz as 
emissões de dióxido de carbono e utiliza 
menos energia na hora de produzir o ma-
terial, que pode substituir o plástico co-
mum na fabricação de incontáveis produ-
tos – como pisos, rodapés, revestimentos 
e divisórias para ambientes.

Os vidros eletrocrômicos – ou vidros 
inteligentes – permitem controle a trans-
parência e a passagem de luz nos am-
bientes, podendo ser aplicados tanto em 
áreas internas quanto em fachadas. Além 
disso, o material ainda permite controlar 
a quantidade de raios ultravioleta e infra-
vermelhos atingindo o ambiente ao longo 
do dia.

Como resultado, é possível obter 
grande conforto visual de acordo com a 
incidência da luz solar no ambiente redu-
zindo os gastos com ventilação e ar con-
dicionado em mais de 25%.

Paula Cristina de Souza
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5. TINTA BIODEGRADÁVEL

7. WATERBOXT

6. TIJOLOS ECOLÓGICOS

8. ECOTELHADO BRANCO

Assim como o bioplástico, as tintas 
biodegradáveis são feitas a partir de ma-
teriais orgânicos, naturais e não tóxicos 
ao meio ambiente. Atualmente, já existem 
opções de tintas biodegradáveis feitas 
com proteína de leite, limão, fosfogesso e 
pigmentos minerais. Junto com as tintas, 
também existem opções de solventes e 
diluidores naturais.

A Waterbox é uma mini cisterna mo-
dular capaz de armazenar até 100 litros 
de água limpa, de reúso ou da chuva, ideal 
para áreas urbanas e ambientes internos 
(como apartamentos). Feita a partir de 
materiais atóxicos e recicláveis, a instala-
ção é simples e pode ser feita em ambien-
tes como banheiro, lavanderia, cozinha, 
garagem e quintal.

Os tijolos ecológicos se diferem dos 
tijolos comuns pelo processo de fabrica-
ção. Ao contrário dos tradicionais, que são 
queimados em um forno e geram gases 
poluentes, os eco-tijolos são compactados 
e moldados em uma prensa hidráulica.

Produzido a partir de misturas que ge-
ralmente envolvem areia, água, terra e ci-
mento, o tijolo ecológico é enformado em 
uma prensa hidráulica, gerando um mate-
rial com excelente resistência, isolamento 
acústico e térmico e capaz de auxiliar no 
gasto com argamassa, graças aos furos e 
encaixes gerados a partir do processo de 
fabricação na prensa.

No mercado, é fácil encontrar tijolos 
ecológicos com diferentes dimensões e 
tipos de encaixe. Além do processo sus-

O Ecotelhado Branco é um revesti-
mento térmico que graças à sua capaci-
dade de refletir a radiação solar, conse-
gue reduzir drasticamente a temperatura 
do ambiente interno. O material é pro-
duzido a partir de nano-esferas ocas de 
cerâmica, que são misturadas a resinas e 
aditivos.

Como resultado, o Ecotelhado Bran-
co é capaz de reduzir em até 35% a 
temperatura do ambiente, diminuindo o 
consumo de energia elétrica para com 
ventiladores e ar-condicionado e ainda 
protegendo contra a proliferação de 
fungos e bactérias.

tentável de cura, algumas opções ainda 
incorporam resíduos orgânicos (como 
bagaço de cana) em sua composição.
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Fonte:

https://constructapp.io/pt/materiais-
sustentaveis-para-arquitetura/

https://ecotelhado.com/o-telhado-
as-vezes-pode-ser-branco/https://
ecotelhado.com/o-telhado-as-vezes-
pode-ser-branco/

http://www.minhawaterbox.com/
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QUEBRANDO 
PARADIGMAS
CONSTRUÇÕES
COM MATERIAIS
ALTERNATIVOS

Ainda existe quem pense 
que uma casa só pode ser 
construída com tijolos e 
cimento. Existem vários 
exemplos de casas feitas 
com outros materiais, 
aliás, não apenas casas: 
templos e edifícios também 
podem ser construídos com 
materiais reciclados, veja 
as alternativas:

1. CASAS ESTÁBULOS

Os velhos estábulos abandonados po-
dem ser transformados em casas am-
plas e luminosas. A ideia vem da Bélgica, 
onde a estrutura original dos galpões 
agrícolas foi mantida e reforçada através 
de grandes painéis de vidro e outros ma-
teriais que tornaram possível a realiza-
ção de casas verdadeiramente originais.

2. PRÉDIO CONTAINER

Os contêineres são muitas vezes inutili-
zados e abandonados depois de apenas 
cinco anos de uso. Então teve alguém que 
pensou em reutilizá-los para a construção 
de edifícios de vários tamanhos, localiza-
dos em diferentes partes do mundo. Esta 
foto é em Londres, onde foi feito um ver-
dadeiro edifício com vários apartamentos.

3. CASAS CELEIROS

Nos Estados Unidos, alguns celeiros 
abandonados foram renovados para se 
tornarem casas. Dois deles estão locali-
zados no Centro-Oeste e parecem muito 
elegantes. No Texas, um antigo celeiro 
é agora uma das salas internas de uma 
casa, cujas paredes foram construídas 
em torno dela.

Paulo Henrique Rodrigues
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4. CASAS PNEUS

Como reutilizar pneus velhos? Uma pos-
sibilidade é a de utilizá-los como mate-
riais de base para a construção de casas, 
juntamente com o barro, que permite 
um isolamento térmico. Com esta técni-
ca foram realizadas algumas casas, sem 
nenhum custo após o terremoto que de-
vastou o Haiti. Na Guatemala, a mesma 
técnica foi utilizada para a construção 
de uma escola.

7. CASA AVIÃO

Em 1994, um cabeleireiro de Mississippi 
chamado JoAnn Ussery perdeu sua casa 
em uma tempestade de gelo. Ussery ti-
nha um parente que trabalhava no setor 
da aviação, e juntos eles tiveram com a 
ideia de recuperar a Continental Airlines 
727. O custo da casa-avião foi US $2.000 
para comprar o avião, $4.000 para trans-
portá-lo para o lago, e cerca de $24.000 
dólares para reformá-lo e transformá-lo 
em uma casa confortável.

5. CASAS PALETES

Paletes de madeira utilizados para o 
transporte de mercadorias, normal-
mente têm um único destino: o aterro. 
Felizmente, alguns designers decidiram 
recuperar e reutilizá-las para a constru-
ção de casas mais duráveis do que você 
imagina. Sua madeira pode ser recupe-
rada também para os móveis e outras 
estruturas internas. Dois estudantes da 
Universidade de Viena criaram um mo-
derno Paletten Haus. Outro exemplo de 
uma habitação doméstica com paletes 
está localizada no Chile.

6. TEMPLO BUDISTA
    DE GARRAFAS DE CERVEJA

Monges budistas são conhecidos por 
suas paciência e diligência e certa-
mente não por beberem cerveja. Ape-
sar disso, monges budistas na Tailândia 
construíram um templo cheio de garra-
fas usadas de cerveja. Eles recolheram 
um milhão de garrafas de Heineken e 
Chang para a construção do templo Wat 
Pa Maha Chedi Kaew, que é equipado 
com um banheiro e um crematório.

Fonte:

https://www.greenme.com.br/morar/
bioarquitetura/595-7-casas-feitas-com-
materiais-reciclados

https://www.greenme.com.br/morar/
bioarquitetura/409-minha-casa-meu-
planeta-casas-con-botellas
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Essa ideia ocorre em um momento 
curioso. Tendo acabado de discutir com 
seu marido, de quem ouviu reclamações 
por a casa ter tanto “entulho” - materiais 
diversos que Diez guardava para o arte-
sanato. O material era, em sua maioria, 
composto por garrafas PET e o marido 
chegou a dizer, ironicamente: “A gente 
pode construir até uma casa com tanta 
garrafa”. Essa afirmação pegou Ingrid de 
surpresa.

Ingrid passou, então, a estudar for-
mas de construção de moradias com 
garrafas PET recicláveis e, desse modo, 
chegou à “receita” perfeita: garrafas PET 
e uma massa à base de barro, mingau, 
açúcar e linhaça - resultando em uma 
espécie de cimento ecologicamente 
correto.

E o resto é história: o Casa de Bo-
tellas já existe há 14 anos e produziu 
mais de 300 moradias para pessoas em 
situação de miséria, em várias partes 
da América Latina - Argentina, México, 
Uruguai e Panamá.

8. CASAS DE BOTELLAS

Uma iniciativa louvável tem 
ajudado pessoas, em situação de 
miséria, a terem um lar, tudo isso 
de maneira muito sustentável. 
Trata-se do projeto Casas de Bo-
tellas - ou Casas de Garrafas, em 
tradução literal.
Esse projeto foi criado por Ingrid 
Vaca Diez, natural de Warnes, a 
30 km de Santa Cruz de La Sierra, 
na Bolívia. Sempre envolvida em 
trabalhos voluntários e dedicada 
a ajudar os menos favorecidos 
economicamente, além de nutrir 
uma paixão íntima pela prática do 
artesanato, essa advogada pensou 
em algo inovador: construir 
moradias à base de garrafas PET, 
para famílias da camada menos 
favorecida da população.

Parece um número alto? Na verda-
de, dada a simplicidade das construções, 
esse quantitativo poderia ser muito mais 
interessante, pois são necessárias 82mil 
unidades de garrafas PET - de 2 litros, 
240 ml ou 600 ml - e 20 dias de trabalho 
para erguer a casa, segundo afirma Diez. 

São necessários, para esse trabalho, 
10 mil pessoas. Em geral, Diez envolve 
os futuros moradores da casa em sua 
construção.

Diez esbarra na falta de materiais 
para as construções - e de voluntários 
para compor o time de colaboradores.

Paulo Henrique Rodrigues
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A gestão de resíduos na construção civil representa um 
grande desafio para gestores. Uma obra tem o potencial 
de gerar toneladas de resíduos que podem ser muito 
prejudiciais à saúde dos colaboradores e ao meio ambiente. 
O entulho pode causar acidentes graves, servir de habitat 
para animais e ainda gerar custos elevados.

1. EVITAR MULTAS
A preocupação com a destinação adequa-
da dos resíduos gerados pelas atividades 
de construção civil vem aumentando si-
multaneamente à publicação de normas e 
leis a respeito do tema. Por isso, as obras 
devem buscar, de forma constante, a me-
lhor alternativa para destinar os resíduos 
gerados, levando em consideração princi-
palmente a documentação dos transpor-
tadores e áreas receptoras.

A Resolução Conama 307/2002, em 
seu Art. 4 estabelece os locais nos quais 
os resíduos da construção civil não devem 
ser dispostos.

Diversos municípios já contam com 
leis municipais específicas do gerencia-
mento de resíduos da construção civil, 
como no caso de Belo Horizonte, com a 
Lei 10.522 sancionada em 2012. A citada 
lei reafirma o que foi estabelecido pela 
Resolução Conama 307 no que diz respei-
to à disposição dos RCC:

 Mesmo diante das penalidades esta-
belecidas por lei, a proibição de descarte 

Gestão de resíduos   
na construção civil:
3 razões para investir

de Resíduos da Construção Civil em aterro 
sanitário não tem sido respeitada por al-
gumas construtoras.

A preocupação com a destinação ade-
quada dos resíduos gerados pelas ativida-
des de construção civil vem aumentando 
simultaneamente à publicação de normas 
e leis a respeito do tema. Por isso, as obras 
devem buscar, de forma constante, a me-
lhor alternativa para destinar os resíduos 
gerados, levando em consideração princi-
palmente a documentação dos transpor-
tadores e áreas receptoras.

A Resolução Conama 307/2002, em 
seu Art. 4 estabelece os locais nos quais 
os resíduos da construção civil não devem 
ser dispostos:

Art. 4º - § 1º Os resíduos da construção 
civil não poderão ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, em áreas de 
“bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes 
vagos e em áreas protegidas por Lei. (nova 
redação dada pela Resolução 448/12).

Diversos municípios já contam com 
leis municipais específicas do gerencia-
mento de resíduos da construção civil.

Vale ressaltar que os geradores são 
responsáveis por todo fluxo dos resíduos, 
desde a sua geração até o descarte final, e 
que caso não sejam cumpridas as normas 
e leis estabelecidas, os infratores poderão 
ser penalizados, de acordo com cada le-
gislação municipal, mas de forma geral as 
possibilidades de penalidades são:

•  Advertência;

•  Multa;

•  Suspensão do exercício 
da atividade;

•  Cassação do alvará 
e/ou da licença de 
funcionamento da 
atividade.

Neste aspecto é necessário que a 
construtora ou o proprietário da obra te-
nha conhecimento da realidade local e re-
gional de todos os agentes envolvidos no 
descarte de Resíduos da Construção Civil, 
garantindo assim que sejam destinados 
para áreas devidamente licenciadas para 
este fim. O gerenciamento inadequado 
dos resíduos pode ocasionar prejuízos 

Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho
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ambientais e socioeconômicos com con-
sequente ônus à sociedade, além de acar-
retar penalidades e multas à construtora.

2. PREVENIR ACIDENTES 
DE TRABALHO
Outro grande problema crítico da falta de 
gestão de resíduos na construção civil são 
os acidentes de trabalho. O lixo mal arma-
zenado pode ferir gravemente colabora-
dores e demais envolvidos na obra.

Além disso, a indústria da construção 
lida com muitas peças e materiais peri-
gosos. Então, é essencial prevenir aci-
dentes de trabalhos provenientes da fal-
ta de gestão de resíduos na construção 
civil, realizando o descarte de maneira 
adequada.

3. PRESERVAR O                 
MEIO AMBIENTE
Como você já deve ter ouvido milhares de 
vezes, sustentabilidade é uma questão de 
“3 Rs” - Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Quan-
do queremos aplicar essa sustentabilida-

de à gestão de resíduos de uma obra, re-
ciclar é o R que nós precisamos.

Segundo a Abrecon (Associação brasi-
leira para reciclagem de resíduos da cons-
trução civil e demolição) a reciclagem de 
RCD (resíduos da construção civil e demo-
lição) vem se tornando uma realidade no 
Brasil, já que ela minimiza ou reduz prati-
camente a 0 ações que prejudicam o meio 
ambiente. Ou seja, a gestão destes resídu-
os possibilita que os materiais sejam reu-
tilizados, diminui desperdícios e elimina o 
custo de descarte de entulho, diminuindo 
drasticamente o custo da obra.

Desta forma, todo mundo sai ganhan-
do: o construtor poupa dinheiro e recur-
sos naturais; a população que reside ou 
trabalha na área próxima à construção 
não fica sujeita à emissão de gases po-
luentes; e todas as vantagens apresenta-
das favorecem o meio ambiente.

Por fim, com essas 3 razões você per-
cebe como o investimento em gestão de 
resíduos na construção civil pode ser 
um excelente investimento? Deixe seu 
comentário!

Fonte:

https://www.mobussconstrucao.com.br/
blog/2017/02/gestao-de-residuos-na-
construcao-civil/

http://blog.netresiduos.com.
br/2017/09/07/descarte-inadequado-de-
rcc-e-passivel-de-multa
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Os problemas da escassez 
da água são enfrentados por 
países de todo o mundo em 
decorrência do desenvolvimento 
desordenado das cidades, da 
poluição dos recursos hídricos, 
do crescimento populacional 
e industrial, entre outros. Esse 
fatores geram um aumento 
na demanda pela água, 
provocando o esgotamento 
desse recurso. Duas opções para 
evitar o gasto excessivo desse 
recurso tão valioso são a água 
de reúso e o aproveitamento de 
água da chuva.

Em muitas cidades ou locais em que 
não há disponibilidade de água, são ne-
cessárias soluções que lidem com o con-
texto, especificidade e características da 
área. Outro fator importante na questão 
hídrica é a disponibilidade desses recur-
sos nas regiões do mundo e até no Brasil, 
pois mesmo que tenhamos 13,7% de toda 
a água doce superficial da Terra, 70% des-
se total está localizado na região amazô-
nica e apenas 30% está distribuído pelo 
resto do país. Além disso, ao passo que há 
industrialização, também existe um gran-
de potencial de contaminação, o que vai 
restringindo ainda mais as fontes de água 
doce. E cada vez mais as pessoas tentam 
utilizar novas técnicas para conseguir di-
minuir o gasto e consumo de água.

Sustentabilidade 
no uso da água
entenda as diferenças entre a água 
de reúso e os sistemas de captação de 
água da chuva para aproveitamento. 

PARA PENSAR:

• Um banho de 15 minutos       
gasta  até 135 litros de água.

• O simples fato de escovar          
os dentes pode gastar 6 litros        
de água.

• Lavar o rosto consome               
até 2,5 litros de água.

• Você pode gastar 12 litros de 
água ao se barbear por 5 minutos.

• Gasta-se 280 litros de água        
em 15 minutos de lavação           
de roupas no tanque.

• 1 ciclo de lavadora de roupas  
gasta em média 135 litros de água.

O reúso de água e o aproveitamento 
de água de chuva para fins não potáveis, 
no caso das áreas rurais podem ser so-
luções para lidar com a escassez. Com 
o tratamento correto, a água da chuva 
pode ser destinada a fins potáveis tam-
bém. No entanto, existe uma diferença 
entre a água de reúso e o aproveitamen-
to de água da chuva, pois cada tipo tem 
uma necessidade diferente de trata-
mento, manejo e depende da localidade 
(se rural ou urbana, casa ou apartamen-
to). Vamos entender quais as diferenças 
entre esses tipos:

ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Também chamadas de águas residuais, 
são todas as águas descartadas que resul-
tam da utilização de diversos processos. 
O artigo 2º da Resolução nº 54 de 28 de 
novembro de 2005, do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos – CNRH, classifica 
essas águas como: “esgoto, água descar-
tada, efluentes líquidos de edificações, 
indústrias, agroindústrias e agropecuária, 
tratados ou não”. Já a Companhia de Tec-
nologia e Saneamento Ambiental do Esta-
do de São Paulo (Cetesb) exemplifica que 
águas residuais domésticas são oriundas 
de banheiros, cozinhas, lavagens de pa-
vimentos domésticos; enquanto águas 
residuais industriais são provenientes de 
processos industriais.

ÁGUA DE REÚSO

No artigo já citado da CNRH, é considera-
da água de reúso aquela água residuária 
encontrada dentro dos padrões exigidos 
para sua utilização nas modalidades pre-
tendidas, ou seja, o reúso de água consis-
te no reaproveitamento de determinada 
água que já serviu para o desenvolvimen-
to de uma atividade humana. Este reapro-
veitamento ocorre a partir da transforma-
ção da água residuária gerada em alguma 
atividade em água de reúso. Esta trans-
formação se dá mediante tratamento. A 
reutilização pode ser direta ou indireta, 
decorrente de ações planejadas ou não:

Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho
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REÚSO INDIRETO NÃO                    
PLANEJADO DA ÁGUA

Ocorre quando a água, utilizada em al-
guma atividade humana, é descarregada 
no meio ambiente e novamente utilizada 
à jusante (rio-abaixo), em sua forma di-
luída, de maneira não intencional e não 
controlada.

REÚSO INDIRETO                  
PLANEJADO DA ÁGUA

Ocorre quando os efluentes, depois de 
tratados, são descarregados de forma pla-
nejada nos corpos de águas superficiais 
ou subterrâneas, para serem utilizadas à 
jusante, de maneira controlada, no atendi-
mento de algum uso benéfico. Existe um 
controle sobre as eventuais novas descar-
gas de efluentes no caminho, garantindo 
assim que o efluente tratado estará sujei-
to apenas a misturas com outros efluen-
tes que também atendam ao requisito de 
qualidade do reúso pretendido.

REÚSO DIRETO                               
PLANEJADO DA ÁGUA

Acontece quando os efluentes, depois 
de serem tratados, são encaminhados 

diretamente de seu ponto de descarga 
até o local do reúso, não sendo descar-
regados no meio ambiente. É o caso com 
maior ocorrência, destinando-se a uso 
em indústria ou irrigação.

Reusar a água cinza produzida em 
residências também entra nessa cate-
goria - água cinza é um tipo de água de 
reúso proveniente de banhos, máquinas 
de lavar roupa e lavatórios de banheiro - 
são aquelas águas que não entraram em 
contato com águas negras (as misturadas 
com fezes e urina). Essa água pode ser 
captada por meio de cisternas domésti-
cas e reutilizada em descargas, limpezas 
de pisos ou do quintal e até para lavar o 
carro, dependendo do tipo de resíduo que 
a água cinza contenha. 

O Brasil não possui normas técnicas 
para sistemas de reúso de “águas cinzas”, 
mas todo o projeto deve ser elaborado 
por um arquiteto e engenheiro, e depois 
acompanhado por algum profissional com 
conhecimentos de química para indicar os 
produtos certos e garantir que a limpeza 
da água, de acordo com o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT).

Fonte:

https://www.ecycle.com.br/2629-agua-
de-reuso-aproveitamento-de-agua-da-
chuva

http://maisengenharia.altoqi.com.
br/hidrossanitario/projeto-de-
reaproveitamento-de-agua-tipos-de-
aguas-e-recomendacoes/

http://g1.globo.com/sao-paulo/blog/
como-economizar-agua/post/como-
economizar-com-sistema-de-reuso-de-
agua-para-descarga-e-limpeza.html

Luiz Carlos Rubia 
Malavazi Filho
Engenheiro Civil
CREA-PR 105690/D

• Corretor Imobiliário - Creci 

F24977;

• Sócio Proprietário da 

Construtora Malavazi, 9621;

• Diretor do AREA-CM.



     Revista Engenharia40  

ÁGUA DA CHUVA

A água da chuva é considerada muitas 
vezes como esgoto, já que o mais comum 
é que passe pelos telhados e pisos, indo 
direto para as bocas de lobo. A partir daí, 
já que age como um “solvente universal”, 
essa água carrega consigo todo tipo de 
impureza dissolvida ou apenas leva re-
síduos mecanicamente para um córrego 
e, posteriormente, para os rios - essa é a 
principal forma pela qual o lixo chega 
aos oceanos. 

Porém, se a captação da água da 
chuva for feita em áreas de acesso res-
trito antes desse caminho, ela pode ser 
aproveitada para fins não potáveis sem 
a necessidade de um tratamento mais 
complexo. Para isso, é recomendável que 
se descarte o primeiro 1 mm de água ou 
até 2 mm em áreas urbanizadas, pois es-
tudos comprovaram que esse descarte 
inicial (first flush) carrega as impurezas 
suspensas no ar e no telhado, que po-
dem conter fezes de animais e matéria 
orgânica.

Esses primeiros milímetros são de-
correntes do cálculo do projeto, por 
exemplo, ao captar a água de um telha-
do, o seu tamanho e o quanto chove na 
região. Esses serão fatores determinan-
tes para o projeto do descarte inicial e do 
tamanho do tanque de armazenamento. 
Usualmente, adota-se 1 mm de chuva em 
1 m² de telhado, o que equivale a 1 litro 
de água - ou seja, se o seu telhado for de 
50 m², o primeiro 1 mm de chuva seria 
de 50 litros, volume que deve ser descar-
tado inicialmente e conduzido ao siste-
ma de drenagem pluvial. Jamais conecte 
o descarte dessa primeira água da chuva 
a sistemas de coleta de esgoto.

Contudo, o projetista de sistemas 
deve seguir a norma da ABNT NBR 15527 
de 2007, que estabelece as diretrizes 
para os projetos quanto aos parâmetros 
da água, pois esse tipo de água não é 
considerado potável em seu estado ori-
ginal e pode trazer riscos ao ser ingerida 
e ao entrar em contato com mucosas, o 
que torna necessário uma dosagem de 
cloro no tanque. Mas, como falamos aci-
ma, é possível tratar a água da chuva em 
casa para beber, se essa for uma necessi-
dade na sua região.

Aplicações da água

Segundo a Cetesb, é possível utilizar 
água de reúso em algumas situações:

• Irrigação paisagística: parques, 
cemitérios, campos de golfe, fai-
xas de domínio de auto-estradas, 
campus universitários, cinturões 
verdes, gramados residenciais e 
telhados verdes;

•  Irrigação de campos para cultivos: 
plantio de forrageiras, plantas fi-
brosas e de grãos, plantas alimen-
tícias, viveiros de plantas orna-
mentais, proteção contra geadas;

•  Usos industriais: refrigeração, 
alimentação de caldeiras, água de 
processamento;

•  Recarga de aquíferos: recarga 
de aquíferos potáveis, controle 
de intrusão marinha, controle de 
recalques de subsolo;

•  Usos urbanos não-potáveis: irri-
gação paisagística, combate ao 
fogo, descarga de vasos sanitários, 
sistemas de ar condicionado, lava-
gem de veículos, lavagem de ruas 
e pontos de ônibus, etc.;

•  Finalidades ambientais: aumen-
to de vazão em cursos de água, 
aplicação em pântanos, terras 
alagadas, indústrias de pesca;

•  Usos diversos: aquicultura, cons-
truções, controle de poeira, desse-
dentação de animais.

VANTAGENS DE REUTILIZAÇÃO               
DA ÁGUA PLUVIAL:

• reduz o consumo de água da rede 
pública e o custo de fornecimento 
da mesma;

• Evita o consumo de água potável 
onde o uso não é imprescindível, 
como na descarga de vasos sanitá-
rios, irrigação de jardins, lavagem 
de pisos, etc.;

• Os investimentos são de baixo 
custo e a obra é rápida;

• Manutenção e operação mínimas 
para adotar a captação de água 
pluvial;

• O retorno do investimento ocorre 
a partir de dois anos e meio;

• Ajuda a conter as enchentes, re-
presando parte da água que seria 
drenada para galerias e rios;

• Encoraja a conservação da água, 
a autossuficiência e uma postura 
ativa perante os problemas am-
bientais das cidades.

Tenha o cuidado de observar quais 
os tipos de resíduos presentes na água 
que você quer reusar: se há restos de 
detergente, de produtos de limpeza, 
bactérias e secreções corporais, como 
suor e oleosidade da pele. A consciên-
cia ambiental e a valorização do nosso 
recurso hídrico é de suma importância 
e deve ser cada vez mais disseminada 
a ideia de aproveitamento da água da 
chuva e reúso da água doméstica. Mas 
lembre-se: existem no mercado pro-
fissionais capacitados para projetar e 
construir esses sistemas dentro dos pa-
râmetros estabelecidos, então, em caso 
de dúvida, procure um engenheiro civil 
que ele vai te orientar.

Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho
O TRABALHO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

ESTÁ PRESENTE EM CADA PRATO QUE VOCÊ COME.

Aumentar a produtividade no campo e a qualidade de nossos alimentos são alguns dos
muitos atributos do engenheiro agrônomo. Um profissional essencial para o desenvolvimento
de um agronegócio forte e cada vez mais importante para o desenvolvimento do Brasil.
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Segundo David Douek, diretor da 
OTEC - consultoria de desempenho, 
eficiência e sustentabilidade, é funda-
mental considerar que um dos grandes 
fatores impulsionadores do mercado 
da sustentabilidade foram as certifi-
cações ambientais, principalmente o 
LEED (Leadership in Energy & Environ-
mental Design), do USGBC (U.S. Green 
Building Council), e o AQUA (Alta Qua-
lidade Ambiental), da Fundação Van-
zolini. “A possibilidade de comunicar 
ao público interno e externo, de forma 
sucinta e objetiva, as ações ambientais 
implantadas pelas empresas fez com 
que ganhassem uma envergadura que 
desafiaria o mais otimista dos visioná-
rios”, diz, referindo-se ao terceiro lugar 
conquistado pelo Brasil no ranking 
mundial de número de registros do 
LEED, em pouco mais de seis anos.

“Se este dado é expressivo, consi-
derar que estas plantas vão usufruir 
de uma economia operacional extre-
mamente desejável, atualmente, torna 

Os avanços da 
construção 
sustentável

o dado ainda mais significativo. Em 
algumas plantas onde atuamos, por 
exemplo, a economia de energia supe-
ra os R$ 2 milhões anuais. Assim, é fá-
cil enxergar que o amadurecimento do 
mercado de sustentabilidade permite 
a inserção deste conceito no planeja-
mento das edificações, em um cenário 
fortemente influenciado pela carência 
de água e pela pressão nos custos de 
energia”, aponta Douek. Além disso, 
no mercado imobiliário, há edifícios 
comerciais certificados LEED que pra-
ticam valores de locação em torno de 
50% acima da média de mercado. “Os 
números falam por si”, comenta.

O PAPEL DAS CIDADES

Muito além das tipologias de edi-
ficações sustentáveis, o diretor ressal-
ta que o planejamento deve se iniciar 
pelas cidades - afinal, a inserção de 
qualquer medida de sustentabilidade 
em edifícios é amplamente influen-
ciada pela organização da cidade. “De-
terminar a infraestrutura urbana para 

assegurar o abastecimento de água e 
energia, a organização do transporte, 
da habitação e do trabalho, permitindo 
o equilíbrio entre investimentos ime-
diatos e o custo de manutenção da in-
fraestrutura criada, é fundamental para 
alcançarmos a eficiência e a sustenta-
bilidade individual”, destaca. Douek ilus-
tra: “não adianta ter reúso de água no 
meu prédio se preciso levar três vezes 
mais tempo ao trabalho do que seria 
razoável. É necessário o equilíbrio. Hoje, 
acumulamos experiência para saber 
o que fazer para darmos este segundo 
passo e escalar o processo”.

Para que o Brasil atinja o estado de 
desenvolvimento sustentável, é neces-
sário ter bases sólidas, ou seja, criar ou 
fortalecer os recursos políticos, técni-
cos e econômicos necessários. “A partir 
do momento que políticas públicas 
nacionais incluam estas ações como 
mandatórias, mudam-se as relações de 
mercado. Cria-se demanda que justifica 
investimento, num ciclo virtuoso que 

Empreendimentos sustentáveis 
chegam a economizar 
até R$ 2 milhões/ano em 
energia. Mas o processo só 
se consolidará no país com a 
organização das cidades.

Sebastião Carlos Mauro
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Fonte:

• https://www.aecweb.com.br/cont/m/

rev/os-avancos-da-construcao-

sustentavel_11783_0_1

• https://constructapp.io/pt/sustentabilidade-

na-construcao-civil-6-obras-mais-

sustentaveis-do-brasil/https://constructapp.

io/pt/sustentabilidade-na-construcao-civil-

6-obras-mais-sustentaveis-do-brasil/

leva o país a incluir as metas de de-
sempenho em tudo o que for ambiente 
construído”, indica Douek complemen-
tando: “É crucial entender a sustenta-
bilidade não como um elemento a ser 
inserido de forma cirúrgica, mas como 
item obrigatório a todas as ações de-
senvolvimentistas”.

Esse processo evolutivo conta com 
profissionais qualificados, na opinião 
do diretor. No entanto, a educação con-
tinuada, de altíssimo nível técnico é 
necessária para sua consolidação. Ele 
menciona os grandes projetos de infra-
estrutura brasileiros, por exemplo, que 
já têm planejadas mudanças ao lon-
go dos próximos 25 anos, no mínimo. 
“Tudo isso demanda controle”, alerta.

Quanto ao futuro da construção sus-
tentável, David Douek entende que, em-
bora muito se discuta sobre o momento 
em que o país vive, sob uma ótica de 
longo prazo, o que está acontecendo é 
uma fase de acomodação da economia. 
O Brasil é um país grande com demanda 

reprimida. Somente em relação à mora-
dia, o país tem uma carência de 10 mi-
lhões de habitações. “Considerando que 
o mercado imobiliário anda em ciclos, a 
melhor aposta é no crescimento contí-
nuo dos aspectos de sustentabilidade”, 
afirma para concluir que isto também 
vale para indústria que, tanto do ponto 
de vista de sua operação quanto dos 
produtos que fornece, passa a ter um 
mercado mais consciente. 

“O governo também passa a 
ter uma grande oportunidade 
ao incentivar de forma 
mais contundente estas 
ações. Os investimentos em 
infraestrutura, previstos para 
os próximos anos, devem 
incluir critérios de eficiência e 
sustentabilidade para majorar 
os resultados. A viabilidade de 
qualquer negócio dependerá 
cada vez mais dos aspectos de 
sustentabilidade e eficiência”.

Sebastião        
Carlos Mauro
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6
No Brasil, houve um salto no nú-

mero a partir de 2010 dos que bus-
cam certifi cações internacionais para 
mostrar seu comprometimento com 
a causa. As duas mais famosas são a 
americana LEED, emitida pelo USGBC, 
e a francesa Aqua-HQE. Entre os esta-
dos, São Paulo, Rio de Janeiro e Para-
ná são os que mais buscam os selos 
de qualidade.

Veja abaixo quais são as 6 obras mais 
sustentáveis do Brasil: 

obras mais 
sustentáveis 
do Brasil

1. Bairro Jardim das
Perdizes, em São Paulo

Construído a partir da planta pela 
Tecnisa com o escritório Itamar Bere-
zin, o Jardim das Perdizes é o primei-
ro bairro na América Latina a possuir 
o Aqua-HQE. Signifi ca que passou 
por controle de todas as etapas de 
seu desenvolvimento, partindo de 
um compromisso com padrões defi -
nidos para que a obra seja sustentá-
vel. Recebeu o prêmio de vencedor 

da categoria Sustentabilidade do 20º 
Prêmio Master Imobiliário.

O bairro conta com sistema de 
efi ciência energética que garante 
melhor aproveitamento do vento e 
da iluminação natural. Tem, ainda, 
bicicletas compartilhadas, vagas de 
garagem para veículos híbridos e 
elétricos e sistema de drenagem de 
águas pluviais para que se infi ltrem 

Bairro Jardim das Perdizes, em São Paulo

naturalmente no lençol freático. O 
canteiro de obras reaproveitou resí-
duos de antigos prédios e remane-
jou terras dentro de si próprio, o que 
evitou a circulação de mais de mil 
caminhões pela cidade. Além disso, o 
bairro mostra a sustentabilidade em 
construção civil com 50 mil m² de 
áreas verdes e mais de 40 espécies 
em 2,2 mil árvores.

Sebastião Carlos Mauro
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2. Edifício Eco Berrini, em São Paulo

A americana Leed ranqueia seus certificados por cate-
gorias. O nível platina (ou platinum, em inglês) é o mais 
alto. Para obtê-lo, é preciso obter acima de 80 pontos em 
critérios variados estabelecidos pela empresa para garan-
tir a sustentabilidade em construção civil.

Construído pela Hochtief em parceria com o escritório 
Aflalo & Gasperini Arquitetos, o edifício Eco Berrini con-
quistou o nível platina e o prêmio de destaque do ano 
Smacna Brasil 2011. É composto por uma torre corpora-
tiva de 32 pavimentos, cinco subsolos e um edifício-ga-
ragem anexo, conquistou o nível platina. Suas fachadas 
de vidro, voltadas para o leste e o oeste, foram projetadas 
para aproveitar melhor a iluminação solar. O sistema de 
ar-condicionado utiliza caixas VAVs, que controla a vazão 
de acordo com a necessidade. Existe ainda um sistema de 
vazão de ar exterior, modulado em cada pavimento por um 
registro com atuador proporcional, que regula a passagem 
de fluídos e permite que a refrigeração funcione. À noite, 
um sistema de resfriamento ajuda a manter o ambiente 
fresquinho e durante o dia sem utilizar tanta energia. No 
total, são economizados 40% de água e 30% de energia.

3. EcoCommercial Building (ECB), em São Paulo

Construído pela JZ Engenharia em parceria com o es-
critório LoebCapote Arquitetura e Urbanismo, a sede da 
Bayer MaterialScience recebeu o Leed platina por utilizar 
mais de 20 conceitos e tecnologias ecoeficientes. Conta 
com panéis de energia solar, reciclagem de 97% dos resí-
duos na construção e ventilação natural em todos os es-
paços, com ar-condicionado em somente 5% da área útil. 
As árvores nativas do terreno foram conservadas. Para con-
trolar todo o consumo, o edifício tem um sistema interno 
que monitora a geração de energia solar e o uso de água 
e energia, além do volume de águas de chuva captadas.

Para aproveitar melhor o clima da cidade em que está, 
possui isolamento térmico em tetos, placas translúcidas 
nas fachadas que bloqueiam calor e permitem entrada de 
luz natural. Tem também brises, persianas e películas para 
proteção solar. O projeto ECB, que ocorre em escala global, 
recebeu o prêmio “Melhores Práticas Globais em Constru-
ção Verde” no Fórum Global sobre Assentamentos Huma-
nos (GFHS - Global Forum Human Settlements).

4. Edifício Eurobusiness, em Curitiba

Este é o primeiro empreendimento com o selo platina 
da Leed no sul do país. Construído pela Engemática em 
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parceria com a consultoria Petinelli Soluções em Gre-
en Building e o escritório Realiza Arquitetura, o edifício 
consome 50% menos energia e 80% menos água que um 
convencional. Entre outros recursos, o Eurobusiness possui 
elevadores inteligentes que devolvem a energia gerada 
pelo equipamento para a rede elétrica do edifício. A fa-
chada utiliza vidros low-e, com alta refração do calor sem 
impedir a entrada de luz. Já o ar-condicionado utiliza calor 
residual do arrefecimento para aquecer água ou fornecer 
calor a outras divisões.

5. Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Mais do que ser lembrado como o palco da derrota 
para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, o estádio 
mineiro merece ser celebrado por possuir o selo platina 
da Leed. Foi construído pelas empresas Construcap, Egesa 
e HAP Engenharia, em parceria com CTE - Centro de Tec-
nologia de Edificações. Um dos destaques em sustentabili-
dade em construção civil é a usina solar fotovoltaica, com 
capacidade para gerar um volume de energia equivalente 
ao consumo médio de 1,2 mil casas.

Uma boa parte desse tanto destina-se à iluminação 
que, por sua vez, consome 30% menos que em outros es-
tádios. Toda a demanda das bacias e mictórios é suprida 
por água da chuva e, nas torneiras, metais sanitários redu-
zem em 10% o volume utilizado. Durante as obras, além de 
medidas que economizaram água e energia, o estádio teve 
o gramado, as cadeiras e a madeira da estrutura antiga 
doados para diversas entidades.

6. Centro Integrado Fleury Ponte Estaiada, em São Paulo

Para receber a certificação platina de sustentabilidade 
em construção civil, este projeto, elaborado pelo escritório 
ACR Arquitetura, teve seu maior diferencial na iluminação. 
A utilização de lâmpadas com tecnologia LED predominou. 
Apesar do investimento inicial mais alto, a necessidade de 
se manter as luzes acesas 24 horas deve garantir o retorno 
financeiro em poucos anos.

A unidade instalou-se no edifício Tower Bridge, já com 
certificação ouro da Leed, obtida pelo uso de dispositivos 
que garantem redução de energia e consumo consciente 
de água. Também emprega materiais com baixa ou nenhu-
ma emissão de compostos orgânicos voláteis, como o dió-
xido de carbono, e implantou processos que melhoram o 
espaço e o entorno.

Apesar do tema construções e reformas sustentáveis 
não ser novo, a maioria dos prédios públicos não foi de-
senvolvido de forma sustentável com aproveitamento 
dos recursos naturais. Na administração pública poucas 
foram as edificações projetadas de maneira sustentável. 
Porém, mesmo em um prédio já construído, é possível 
adotar medidas que visem a eficientização dos recursos 
naturais. Algumas medidas que podem ser adotadas são 
o incentivo por materiais de construção com certificado 
de origem que atestem a produção através de uma cadeia 
“limpa” na fase de construção, a adoção de um sistema de 
reaproveitamento e reúso das águas e a adoção de um 
sistema de iluminação eficiente. Essas últimas medidas 
podem ser adotadas em qualquer fase da obra inclusive 
após a construção.

A implantação dessas medidas pode ser adotada tanto 
em edifícios em construção como naqueles já construídos. 
A instalação dessas medidas gera uma economia substan-
cial de recursos naturais contribuindo não apenas para a 
manutenção do equilíbrio ambiental como também na re-
dução de gastos para o setor público.

Estes e outros aspectos que garantam o mínimo im-
pacto nas construções deverão ser adotados pelo gestor 
como critérios fundamentais para a tomada de decisões 
para aquisição de materiais ou para a contratação de obras 
públicas, aspectos atualmente inclusive respaldados pela 
legislação vigente.

Sebastião Carlos Mauro
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Fato é que o mercado despertou 
para a consciência ambiental e, hoje, 
não faltam soluções práticas e produtos 
sustentáveis para obras civis, como é o 
caso dos sistemas de captação de água.

Seja para preservar a natureza, seja 
para minimizar os impactos da falta de 
água nos canteiros de obra - já que o re-
curso é essencial em todas as fases da 
construção - os sistemas de captação de 
água de chuva figuram como um méto-
do supereficiente de reaproveitamento 

Sistemas de 
captação de água 
em construções 
sustentáveis

A deflagrada 
da crise hídrica 
nacional, 
especialmente 
em São Paulo, 
serviu como fator 
motivacional (e 
imperativo) para 
profissionais e 
construtoras que, 
até então, não 
haviam se dado 
conta da urgência 
de uma arquitetura 
sustentável com 
o uso responsável             
da água.

da água. Seu lado positivo vai além 
do racionamento do bem durante as 
obras: trata e armazena a água cole-
tada, devolvendo-a limpa e adequada 
para uso não potável, o que gera uma 
considerável economia financeira.

Independentemente do volume de 
chuvas, as vantagens dos sistemas de 
captação de água também são percebi-

das no dia a dia de uma obra. Lavagem 
do canteiro, limpeza de pátios e vestiá-
rios, uso em descargas e cura do concre-
to são algumas de suas utilidades. Como 
se não bastasse, a captação de água da 
chuva ainda é útil no pós-obras e na ro-
tina doméstica, para a irrigação de jar-
dins, lavagem de pavimentos externos e 
carros, etc.

Filtro VF1

Detritos e
água suja p/
o pluvial

Ligação
c/ a bomba

Água filtrada 
p/ cisterna

Água filtrada 
p/ cisterna

Freio d/água

Conjunto
bóia / mangueira Sifão / Ladrão

Paulo Henrique Rodrigues
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Além de inovações nascidas da cria-

ção de sistemas de captação de águas 

pluviais por estudantes, engenheiros e 

arquitetos da construção sustentável, o 

mercado nacional não para de se mo-

dernizar. Aliás, legislações específicas 

levaram o setor a se adaptar. Em São 

Paulo, por exemplo, a Lei 13.276 de 

2002 tornou “obrigatória a execução de 

reservatório para as águas coletadas 

por coberturas e pavimentos nos lotes, 

edificados ou não, que tenham área im-

permeabilizada superior a 500m²”.

Já o PLS nº 753/2015 “torna obriga-
tória a implantação de sistemas de re-
úso direto não potável nas instalações 
de abastecimento de água e esgoto 
construídas com recursos da União”. O 
cenário para os sistemas de captação 
de água também ganha reforços de 
importantes entidades. A Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) é uma 
delas e defendeu, recentemente, a re-
gulamentação do mercado de reúso de 
água no Brasil, bem como o aperfeiço-
amento da regulação do uso de fontes 
alternativas de abastecimento, segun-
do a Agência CNI de Notícias.

O CENÁRIO DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUA NO BRASIL

COMO FUNCIONAM
OS SISTEMAS DE
CAPTAÇÃO DE ÁGUA?

Em geral, os sistemas de captação de 
água atuam de forma a aumentar a 
eficiência hídrica de empreendimentos 
residenciais ou prediais, industriais e 

Imagem: Ecoracional

comerciais/corporativos. Durante a ins-
talação de seus principais modelos, são 
necessários dois itens essenciais para 
o bom funcionamento do processo: os 
filtros para limpeza da água de chuva 
oriunda dos telhados e uma cisterna 
para seu armazenamento. Os primeiros, 
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inclusive, também direcionam a quan-
tia certa do recurso para a cisterna, en-
quanto o excedente é enviado para a 
galeria pluvial.

O chamado conjunto fl utuante é 
outro elemento dos sistemas de capta-
ção de água; serve para captar a água 
presente abaixo da lâmina da cisterna 
e evita a absorção de materiais de-
cantados. Já o “sifão ladrão” impede o 
transbordamento de água da cisterna 
e o freio d’água reduz a velocidade de 
entrada da água na cisterna, além de 
evitar o revolvimento das partículas 
decantadas no reservatório.

O realimentador é responsável por 
abastecer automaticamente a cisterna 
ou o reservatório de reúso com água da 
rua quando a chuva é escassa. Entenda, 
a seguir, o passo a passo do funciona-
mento de um sistema de captação de 
água pluvial:

SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA:
OPÇÕES NÃO FALTAM

Em expansão, os negócios voltados à 

criação, implantação e gerenciamento 

de sistemas de captação de água cres-

cem de forma vertiginosa no país. Não 

à toa, fabricantes especializados em 

tecnologias sustentáveis para a cons-

trução civil, como a Ecocasa, Acqualimp, 

Rotogine, Ecoracional e KSB (bombas), 

mantêm um trabalho contínuo na bus-

ca por soluções ecológicas e efi cazes e 

que vão ao encontro de obras mais lim-

pas, sustentáveis e econômicas.

O diferencial das empresas atuais 

ligadas ao setor está não só na comer-

cialização de sistemas de captação de 

chuva, com fi ltros, cisternas, bombas e 

acessórios, mas também no fato de ad-
ministrarem projetos ambientais ou tra-
balharem com equipamentos próprios 
para estações de aproveitamento de 
água e esgoto. A Ecocasa, por exemplo, 
dispõe de serviços para o tratamen-
to biológico de esgoto, tratamento de 
efl uentes industriais, reúso de esgoto 
tratado, entre outros.

kit fi ltro horizontal
(acquasave/3P Technik)

kit fi ltro VF12 
(acquasave/3P Technik)

kit fi ltro VF1 
(acquasave/3P Technik)

kit fi ltro VF2
(acquasave/3P Technik)

kit fi ltro VF6
(acquasave/3P Technik)

Paulo Henrique Rodrigues
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O DIMENSIONAMENTO

Esta é a etapa mais importante de seu 
projeto de aproveitamento de água da 
chuva. O correto dimensionamento, 
garante que a Cisterna não será, nem 
super, nem subdimensionada, garantin-
do água da chuva pelo maior período 
possível durante o ano todo. Para di-
mensionar o melhor sistema para seu 
projeto, utilizamos 2 fatores: A área 
de telhado disponível e o histórico de 
chuvas em sua região nos últimos 30 

Aos profi ssionais e construtoras, cabe 
estudar o modelo de sistema escolhido 
e equilibrar os valores nele investidos 
em relação ao projeto – o que varia de 
acordo com a área do telhado e as con-
fi gurações dos componentes. De acor-
do com a empresa Ecocasa, levando em 
conta as condições climáticas do Brasil 
e a tarifa recente de água, o investi-
mento em um sistema de aproveita-
mento de água pluvial costuma retor-
nar o valor aplicado em poucos anos.

“Os ganhos surgem em aproximada-
mente dois anos para o segmento in-
dustrial e cinco anos para o residencial. 
Esse retorno é calculado de acordo com 
a economia que o sistema gera, poden-
do chegar na maioria dos casos a uma 
redução de 50% do volume de água 
potável consumida da rede municipal/
local”, conclui a empresa.

Conheça os processos 
estabelecidos pela 
NBR 15527/2007 para 
garantir a qualidade da 
água em seu sistema de 
aproveitamento de água 
da chuva.

Filtro Para Água da Chuva:
dispositivo para remoção de detritos e
com o conceito de auto-limpeza.
(Atendendo ao item 4.2.3 da NBR 15527:2007)

Sifão Ladrão:
extravasa o excesso de água e
evita a entrada de animais e de odores
provenientes da rede pública de drenagem.
(Atendendo ao item 4.3.2 da NBR 15527:2007)

Freio d’agua:
Impede o turbilhonamento de
partículas decantadas e oxigena a
água do fundo do reservatório.
(Atendendo ao item 4.3.2 da NBR 15527:2007)

Boia de Sucção:
Succiona a água na região
mais limpa do reservatório.
(Atendendo ao item 4.3.2 da NBR 15527:2007)

anos. Com estes dados, o engenheiro 
poderá dimensionar uma cisterna para 
aproveitamento de água da chuva que 
armazenará o volume ideal de água, 
garantindo o melhor custo x benefício.

O dimensionamento também inclui 
os sistemas de automação necessários 
para disponibilizar a água no ponto 
que você precisa, seja numa torneira, 
ou mesmo em um reservatório superior.

Fontes:

• http://www.temsustentavel.com.br/

sistemas-de-captacao-de-agua-em-

construcoes-sustentaveis/

• https://www.ecocasa.com.br/

aproveitamento-de-agua-de-chuva

• https://www.ecocasa.com.br/

aproveitamento-de-agua-de-chuva



Além disso, é possível aplicar basi-
camente qualquer material no interior 
e exterior do container, o que garante 
a versatilidade e a personalização dos 
projetos de acordo com a necessidade e 
o gosto do cliente.

O projeto do escritório Poteet Architects fica em San Antonio, no 
Texas (EUA). A ênfase foi colocada em estratégias sustentáveis - 
como a reciclagem de um container como estrutura principal e o 
telhado verde fixado levemente acima da estrutura, garantindo o 
fluxo de ar e a redução da temperatura no interior da casa. Cons-
truída em uma área de 320m², a casa ainda conta com um sistema 
que reutiliza a água da cozinha e do banheiro para a irrigação do 
jardim no telhado.

construção 
com container 

reciclado

1

Sustentável, barata e com menor tempo de produção: a construção com 
container deixou de ser apenas moda e virou uma técnica fixa na arquitetura 

e na construção civil. Em média, uma casa feita a partir de containers fica 30% 
mais barata do que uma construção tradicional, levando em conta desde a 

fundação da estrutura até os revestimentos.

CONTAINER GUEST HOUSE

Confira a seguir uma lista com 9 
projetos incríveis de construção 
com containers reciclados 
ao redor do mundo, 2 delas 
presentes no Brasil:

Paula Cristina de Souza



A casa construída pelo arquiteto francês Patrick Partouche é com-
posta por uma estrutura de 8 containers, empilhados com a ajuda 
de um caminhão e um guindaste. A montagem durou três dias e 
o resultado final é uma casa com 240m² no estilo industrial, que 
conta com três quartos, escritório, sala, cozinha, garagem e dois 
banheiros.

Projetada pelo arquiteto Patrick Bradley em sua própria fazenda, 
esta casa incrível fica em Woodland, na Irlanda do Norte. O projeto 
contrasta com a paisagem rural ao redor e é a primeira moradia 
construída com containers no país. Ao todo, quatro containers fo-
ram fundidos para dar vida à casa, que teve sua construção docu-
mentada pelo programa Grand Designs. As estruturas receberam 
tratamento especial para evitar a ferrugem ao longo do tempo já 
que a região possui grande incidência de chuvas.

2

3

MAISON CONTÊINER LILLE

GRILLAGH WATER HOUSE
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Fontes:

• https://archtrends.com/blog/

construcao-em-container/

• https://www.aecweb.com.br/cont/m/

rev/container-e-estrutura-sustentavel-

e-economica-para-construcao-

civil_9793_10_0

• https://constructapp.io/pt/9-projetos-

incriveis-de-construcao-com-container-

reciclado
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Localizado na cidade de Nha Trang, no 
Vietnam, o Hostel Ccasa ocupa um lote 
de apenas 195 metros quadrados e foi 
construída como uma típica casa viet-
namita. Projetado pelo escritório TAK 
Architects, o local conta com dormitó-
rios compartilhados dentro de contai-
ners empilhados, com uma grande área 
compartilhada que conta com cozinha, 
sala de estar, terraço com sala de jogos 
e banheiros.

O projeto do arquiteto brasileiro Pedro 
Barata fica em Lagoa Santa, Minas Ge-
rais. No centro de uma mostra de arqui-
tetura em containers, o arquiteto resol-
veu criar o maior periscópio do mundo, 
com vista privilegiada para a lagoa que 
dá nome à cidade. O Superiscópio é um 
container com 12 metros de altura dis-
posto na vertical e ativado como peris-
cópio por dois espelhos a 45 graus, um 
em cima e outro em baixo. Apesar do 
uso não residencial, o projeto mostra as 
diferentes possibilidades no uso de con-
tainers na construção.

4

5

CCASA HOSTEL

SUPERISCÓPIO

Paula Cristina de Souza
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Localizado em Tel Aviv, Israel, o proje-
to do escritório Potash Architects é a 
sede das operações do Porto de Ashdod, 
um dos principais do país. O edifício 
foi construído a partir de 7 containers 
empilhados — um deles foi posicionado 
num ângulo de 30 graus para abrigar 
uma escada para o segundo andar. Ele 
também abriga um espaço de eventos, 
e para garantir a luminosidade e inte-
gração com o resto do espaço, algumas 
faces de aço dos containers foram subs-
tituídas por vidro.

6
CCASA HOSTEL

Localizada em Queensland, na Austrália, essa residência projetada pelo ar-
quiteto Todd Miller foi construída a partir de impressionantes 31 containers 
reciclados. Com 557m² de área construída, a casa possui 3 andares e conta 
com 4 quartos, 4 banheiros, sala de estudos, home-office, piscina e até uma 
academia. O projeto luxuoso levou quase 6 meses para ficar pronto e é a 
maior casa com containers da Austrália.

7 NEW BUILD
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Mais um projeto brasileiro: dessa vez, o 
empresário Antônio Carlos Leão investiu 
cerca de R$1 milhão para construir um 
condomínio na cidade de Piracicaba, em 
São Paulo, a partir de containers recicla-
dos. O empreendimento - primeiro do 
tipo no Brasil - possui 28 apartamentos 
já mobiliados e distribuídos em dois pré-
dios de quatro andares. O aluguel médio 
de uma das unidades (que possuem cer-
ca de 28m² cada) gira em torno de R$ 
780. Uma alternativa sustentável e aces-
sível de moradia já disponível no país.

8
CONDOMÍNIO
COM CONTAINERS

O recorde dessa lista é o projeto Keetwonen, uma moradia estudantil em Amsterdã construída 
com 1034 containers reciclados - o maior projeto residencial com containers do mundo. Com 
uma área total de 31 mil m², cada apartamento possui varanda privativa, banheiro, cozinha e 
uma pequena sala. Além disso, o complexo estudantil conta com supermercado, salas de estudos, 
lanchonetes e área esportiva.

A construção levou menos de 1 ano para ficar pronta, e a empresa responsável - a Tempohousing 
- precisou fabricar 40 containers por dia para suprir a demanda dentro desse prazo.

9
KEETWONEN

Paula Cristina de Souza
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O rápido avanço da tecnologia e da 
conectividade tem provocado diversas 
transformações nos hábitos de consumo 
da sociedade. E essas mudanças acaba-
ram dando origem a outros nichos, de-
mandas e até mesmo profissões. Nesse 
contexto, a atualização deixou de ser 
opção e se tornou obrigação, sempre 
com a intenção de evitar a obsolescên-
cia e a estagnação.

AREa-CM em 
parceria com ao 
CREA-Pr realiza 
primeiro Ciclo de 
Aprimoramento 
Profissional 

Não é nada difícil perceber 
que o mercado de trabalho 
está cada vez mais dinâmico, 
exigente e instável. Nesse 
cenário, para manter a 
empregabilidade e conquistar 
novas chances de crescimento, 
é fundamental desenvolver 
um planejamento de carreira 
sólido. Aí é que entra a 
atualização profissional, 
promovendo aprendizado 
contínuo para garantir 
conhecimentos técnicos, 
administrativos e gerenciais 
essenciais para o sucesso no 
universo corporativo.

Vale lembrar que os estudos tam-
bém garantem uma imensa vantagem 
competitiva e inúmeros benefícios, 
como a especialização, a ampliação da 
rede de contatos e uma possibilidade 
de remuneração acima da média. Afinal 
de contas, o know-how adquirido com 
esse esforço normalmente propicia um 
desempenho diferenciado, que garante 
mais destaque ao profissional e abre 
novas portas.

Um profissional capacitado geral-
mente consegue encontrar soluções 
inovadoras. Assim, seja contribuindo 
para a redução de custos, a otimização 
de processos, a racionalização dos re-
cursos, o aumento do volume de vendas 
ou a satisfação e a fidelização dos clien-
tes, ideias atualizadas tendem a gerar 
melhores efeitos.

A atualização profissional é indis-
pensável tanto para quem busca man-
ter seu emprego como para quem está 
correndo atrás de uma recolocação, uma 
promoção ou até mesmo uma transição 
para outra área. Fica evidente, assim, que 
o aprendizado contínuo precisa ser uma 
preocupação tanto para os jovens como 
para os mais experientes, independente-
mente do momento de suas carreiras.

Em virtude disso, a AREA-CM e CRE-
A-PR através de parceria do Termo de 
Fomento Nº 2018/6-000121-4, realiza o 
primeiro ciclo de cursos.

O projeto visa a promoção de um ci-
clo de cursos, com um total de 7 cursos 
escolhidos através de enquete eletrôni-
ca entre os associados. 

O Ciclo de cursos atenderá em tor-
no de 100 profissionais e estudantes 
de Campo Mourão e região, ligados ao 
sistema CREA/Confea, e estão aconte-
cendo no auditório da associação. O ob-
jetivo do ciclo de cursos é a divulgação 
das novas tecnologias de informação 
da área de engenharia, promovendo a 
fomentação do conhecimento no setor, 
assim como a capacitação dos profis-
sionais ligados ao sistema Crea/Confea, 
como requisito de sua valorização.

REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL:

Ms Projet: Ferramenta para Planejar e 
controlar um projeto na íntegra, passan-
do por todas as etapas incluindo crono-
gramas, custos, andamento das ativida-
des e gestão de recursos para a entrega 
de projetos de qualquer tamanho ou 
categoria;

AREA-CM  / CREA-PR
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Curso de Excel para engenharia: O curso 
foi teve início no dia 01/09, no auditório 
da AREA-CM em parceria com o CREA-
-PR. Foi uma ótima oportunidade para 
profi ssionais e acadêmicos da área, no 
curso foi apresentado algumas ferra-
mentas do aplicativo que permitem a 
possibilidade de utilizá-lo e otimizar as 
tarefas do seu dia-a-dia, capacitando os 
profi ssionais ligados ao sistema Crea/
Confea. O curso foi realizado em dois fi -
nais de semana com uma carga horária 
de 16 horas.

Curso de prevenção de incêndio: Curso 
realizado no auditório da AREA-CM nos 
dias 14, 15 e 16/09, sobre CÓDIGO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂ-
NICO DO CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANÁ. O objetivo do curso foi capa-
citar os profi ssionais para a elaboração 
de Planos de Segurança Contra Incên-
dio e Pânico de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado do Paraná. Apresentação das 
medidas de segurança contra incêndio e 
pânico das edifi cações e áreas de risco 
que devem ser projetadas para análise 
técnica do Corpo de Bombeiros.

Curso de gerenciamento de obras: Apre-
sentar procedimentos técnicos para mo-
nitorar os dados do Estudo de Viabilida-
de, Planejamento da Obra e Orçamento 
da Obra durante a fase de execução.

Curso de Revit: O programa Revit apre-
senta recursos para projeto de arquite-
tura, engenharia de sistemas mecâni-
cos, elétricos e hidráulicos, engenharia 
estrutural e construção, possuindo uma 
plataforma de projetos multidisciplinar, 
para trabalhos colaborativos;

Curso de V Ray: V Ray é um software que 
trabalha a renderização, voltado para 
dar uma imagem realística do projeto. 
É um complemento do software Revit, 
assim como de outros programas que 
trabalham com projetos;

Curso de desenvolvimento de lingua-
gem em público (Oratória): Visando o 
desenvolvimento do poder de argumen-
tação, autoconfi ança, persuasão e habi-
lidades dos engenheiros e estudantes 
de engenharia, suprindo uma carência 
natural dos cursos essencialmente téc-
nicos. O curso visa aprimorar a comu-
nicação oral de indivíduos que falam 
em público; proporcionar conhecimen-
to sobre o poder da comunicação oral; 
proporcionar informações que auxilie 
ao participante construir uma comuni-
cação objetiva e persuasiva, perder o 
medo de falar em público. Além de uma 
correta utilização da comunicação ver-
bal e não verbal; A comunicação como 
elemento de integração e motivação na 
empresa; Gerenciamento de relações; 
Resolução de confl itos.

As vagas serão preenchidas por 
ordem de inscrição, que serão 
encerradas automaticamente 
quando todas as vagas de 
determinado curso forem 
preenchidas.

Maiores informações e inscrições na 
AREA-CM - Av. Cap. Índio Bandeira, 1400 
5º Andar Centro - Campo Mourão - PR, 
pelo telefone (44) 3525 1240 ou pelo 
e-mail areacm@creapr.org.br.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL 
DE ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE CAMPO 
MOURÃO:

44 3525-1240
Av. Capitão Índio Bandeiro, 
1.400 - 5º andar - Sala 504

Ed. Antares
Campo Mourão/PR

email: areacm@creapr.org.br
facebook/areacm311
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A preservação do meio ambiente começa com pequenas 
atitudes diárias, que fazem toda a diferença.

Uma das mais importantes é a recicla-
gem do lixo. As vantagens da separação 
do lixo doméstico ficam cada vez mais 
evidentes. Além de aliviar os lixões e ater-
ros sanitários, chegando até eles apenas 
os rejeitos (restos de resíduos que não po-
dem ser reaproveitados), grande parte dos 
resíduos sólidos gerados em casa pode 
ser reaproveitada. A reciclagem economi-
za recursos naturais e gera renda para os 
catadores de lixo, parte da população que 
depende dos resíduos sólidos descarta-
dos para sobreviver.

Segundo a última pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
são recolhidas no Brasil cerca de 180 
mil toneladas diárias de resíduos sóli-
dos. O rejeito é resultante de atividades 
de origem urbana, industrial, de serviços 
de saúde, rural, especial ou diferenciada. 
Esses materiais gerados nessas atividades 
são potencialmente matéria-prima e/ou 
insumos para produção de novos produ-
tos ou fonte de energia.

Mais da metade desses resíduos é jo-
gada, sem qualquer tratamento, em lixões 
a céu aberto. Com isso, o prejuízo econô-
mico passa dos R$ 8 bilhões anuais. No 
momento, apenas 18% das cidades bra-
sileiras contam com o serviço de coleta 
seletiva. Ao separar os resíduos, estão 

Separação do lixo: 
8 Coisas que você 
provavelmente 
não sabe

sendo dados os primeiros passos para sua 
destinação adequada. Com a separação é 
possível: a reutilização; a reciclagem; o 
melhor valor agregado ao material a ser 
reciclado; as melhores condições de tra-
balho dos catadores ou classificadores 
dos materiais recicláveis; a compostagem; 
menor demanda da natureza; o aumento 
do tempo de vida dos aterros sanitários e 
menor impacto ambiental quando da dis-
posição final dos rejeitos.

Dessa forma, a separação do lixo se 
enquadra nessas práticas com a possibi-
lidade de reutilizar, reciclar, agregar valor 
ao material reciclado, aumentar o tempo 
de vida dos aterros sanitários e diminuir 
o impacto ambiental quanto à disposição 
final dos rejeitos.

Separar é deixar fora do lixo tudo 
que pode ser reaproveitado ou reciclado. 
O chamado “lixo orgânico” que inclui, por 
exemplo, os restos de alimentos, deve ser 
destinado para soluções que reaprovei-
tem suas propriedades para criar novos 
meios de utilizá-los novamente, como a 
compostagem que os transformam em 
adubo orgânico. 

Não misture recicláveis com orgâni-
cos - sobras de alimentos, cascas de frutas 
e legumes. Coloque plásticos, vidros, me-
tais e papéis em sacos separados.

Lave as embalagens do tipo longa 
vida, latas, garrafas e frascos de vidro e 
plástico. Seque-os antes de depositar nos 
coletores.

PAPÉIS DEVEM ESTAR SECOS. 
PODEM SER DOBRADOS, MAS                
NÃO AMASSADOS.

Embrulhe vidros quebrados e outros 
materiais cortantes em papel grosso 
(do tipo jornal) ou colocados em uma 
caixa para evitar acidentes. Garrafas e 
frascos não devem ser misturados com 
os vidros planos.

Outros materiais que são considera-
dos reaproveitáveis, como plásticos, vi-
dro e metais, são reintegrados no ciclo 
industrial. Já os resíduos que não são 
orgânicos, nem recicláveis - os chamados 
rejeitos - devem ser encaminhados para 
destinação final adequada.

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

Entretanto, de nada adianta separar o 
lixo se ele não for coletado separada-
mente. Assim, etapa fundamental pós-
-separação é a coleta seletiva – proces-
so que recolhe materiais considerados 

Júlio Cesar Teixeira Campanha



     Revista Engenharia 61  

reutilizáveis, previamente separados na 
fonte geradora, e os encaminha para a 
reciclagem.

Na reciclagem, ocorre a transforma-
ção dos materiais, que teve sua primeira 
utilidade esgotada, em outro produto, 
completando o ciclo sustentável.

 Essas boas práticas ambientais im-
plantadas pelas empresas geram econo-
mia de matérias-primas, água e energia, é 
menos poluente e alivia os aterros sani-
tários, além de garantir o estrito cumpri-
mento das leis ambientais e a admiração 
dos clientes. Afinal, empresas considera-
das “ambientalmente responsáveis” são 
as preferidas na hora de adquirir um bem 
ou contratar um serviço.

 
PONTOS IMPORTANTES                 
SOBRE A SEPARAÇÃO DO LIXO

1. PAPÉIS

Praticamente todos os tipos são reciclá-
veis, inclusive caixas do tipo longa-vida 
e de papelão, papel laminado, nota fiscal, 
envelope, jornais e revistas. Porém, preci-
sam estar limpos e secos. Podem ser do-
brados ou picados, mas não amassados.

Não são recicláveis: papel celofane, 
papel plastificado, papel parafinado, 
papel carbono, papel de fax, fotogra-
fias, papel toalha, guardanapo e papéis 
sanitários.

Lembre-se de que para produzir 1 to-
nelada de papel é preciso 100 mil litros 
de água, 5 mil KW de energia e 17 ár-
vores adultas. Já para produzir a mesma 
quantidade de papel reciclado, são usa-
dos apenas 2 mil litros de água e 50% 
da energia.

2. VIDROS

O vidro pode ser infinitamente recicla-
do e praticamente todos os tipos são 
recicláveis, exceto lâmpadas, cristais, 
espelhos, vidros temperados, louça, 
cerâmica, porcelana, óculos, pirex e vi-
dros especiais, como tampo de forno e 
micro-ondas.

 É importante saber que 1 Kg de vi-
dro quebrado faz 1 kg de vidro novo – ou 
seja, ele é 100% reciclável.

3. METAIS

São recicláveis: enlatados, ferragens, 
arames, chapas, canos, pregos, parafusos, 

Fonte:

https://www.teraambiental.com.br/
blog-da-tera-ambiental/separacao-do-
lixo-8-coisas-que-voce-provavelmente-
nao-sabe

http://www.mma.gov.br/informma/
item/8521-como-e-porqu%C3%AA-
separar-o-lixo

 https://www.educacao.cc/ambiental/
coleta-seletiva-de-lixo-cores-e-tipos-
lugar-de-lixo-e-no-lixo/ 

Júlio Cesar Teixeira 
Campanha
Engenheiro Civil
CREA-PR 79-519/D

• Engenheiro Civil 

formado pela UEM;

• Engenheiro na Sanepar, 1665.
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Reciclar é cuidar do
meio ambiente e
contribuir para a 
perpetuação de 
recursos esgotáveis. 
Informe-se, desenvolva 
essa cultura em sua 
família e compartilhe 
as informações com 
conhecidos.

cobre e alumínio. Com curiosidade, uma 
única lata de alumínio economiza ener-
gia suficiente para manter uma TV ligada 
durante três horas.

 
Clipes, grampos, esponjas de aço, la-

tas de verniz e latas de produtos tóxicos 
não são recicláveis.

4. PLÁSTICO

Praticamente todo tipo de plástico é re-
ciclável. Não se recicla: adesivos, acrílico 
e cabos de panelas.

Saiba que para cada 100 toneladas 
de plástico reciclado economiza-se 1 
tonelada de petróleo.

5. ISOPOR

O isopor é reciclável e deve ser colocado 
no recipiente coletor de plásticos.

Como o processo de reciclagem do 
isopor não é economicamente viável, é 
importante usá-lo de diversas formas 
e evitar ao máximo o seu desperdício. 
Algumas empresas transformam o iso-
por em matéria-prima para blocos de 
construção civil. .

6. PRODUTOS CONSIDERADOS 
PERIGOSOS QUE NUNCA DEVEM             
IR PARA O LIXO

•  Lâmpadas fluorescentes - contêm 
mercúrio, altamente poluente;

•  Cartuchos e toners;
•  Pilhas e baterias - Também contêm 

mercúrio;
•  Eletrônicos velhos/quebrados 

- CPUs, monitores, cabos, tecla-
dos, estabilizadores, celulares e 
eletrodomésticos. Podem conter 
chumbo, bromo, mercúrio e cád-
mio, metais perigosos.

Esses produtos devem ser devolvidos 
sempre no local da compra ou em pontos 
de coleta específico para esse fim.

7. LAVAR OU NÃO LAVAR                     
OS MATERIAIS DESCARTADOS

Para o processo de reciclagem ser reali-
zado, não é necessário lavar nada antes. 
Porém, é higiênico retirar o excesso de 
resíduos do recipiente, principalmente se 
ele ficar armazenado por algum tempo, 
para não causar mau cheiro ou atrair in-
setos e roedores.

8. NEM TODO LIXO SECO
E LIMPO É RECICLÁVEL

Nas empresas, muitos materiais de 
escritório não podem ser reciclados: 
papel-carbono, etiqueta adesiva, pa-
pel de fax, papéis plastificados, fita 
crepe, fita adesiva, isolante, clipes, 
grampos e tachinhas.

Outros dejetos também ficam de 
fora da reciclagem: guardanapos, filtro 
de cigarros, rolhas, acrílico, papéis sujos, 
papéis sanitários, copos de papel, es-
ponjas de aço, tomadas, espelhos, cerâ-
mica, porcelana e espuma. 

A separação do lixo é feita da se-
guinte maneira, devem ser colocados 
cestos de lixos com identificação para 
lixos de papéis, plásticos, metais e/ou 
alumínio, vidros, orgânicos, etc. Cada 
um deverá possui uma cor de identi-
ficação que facilita a coleta. As cores 
correspondentes são:

TABELA DE CORES E TIPOS DE 
LIXO: COLETA SELETIVA DE LIXO

Para fazer a coleta seletiva de lixo é pre-
ciso que os serviços de coletagem do lixo 
consiga recolher e destinar o lixo como 
classificado. De nada adianta uma pessoa 
fazer a classificação do lixo em casa e 
este ser misturado no caminhão que re-
colhe o lixo. Portanto, este não é um pro-
cesso individual e sim coletivo. Algumas 
cidades do Brasil já fornecem o serviço 
de coleta seletiva nas residências. Essas 
cidades são: Curitiba (PR), Itabira (MG), 
Londrina (PR), Santo André (SP), Santos 
(SP), Diadema (SP) e Goiânia (GO).

BRANCO
Resíduos 
ambulatoriais 
e de serviço 
de saúde.

MARROM
Orgânico

VERMELHO
Plástico

VERDE
Vidro

AMARELO
Metal

AZUL
Papel/
papelão

ROXO
Resíduos 
radioativos.

CINZA
Resíduos gerais 
não recicláveis 
ou misturados, 
ou contaminado 
não passível de 
separação

PRETO
Madeira

LARANJA
Resíduos 
perigosos

Júlio Cesar Teixeira Campanha
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O n d e  e n c o n t r a r

Engenharia civil 

Bruno Henrique
Rodrigues Costa
Rua Paul Percy Harris, 47
Campo Mourão/PR
44 99982.9400

Celso Katushigue
Hayashi
Rua Chafi c Bader Maluf, 26
Campo Mourão/PR
44 99926.0594

Fausto
Alcântara de Lima
Rua Mato Grosso, 2681
Campo Mourão/PR
44 9 9936.7761

Luiz Carlos
Rubia Malavazi
Rua Santa Cruz, 1456
Campo Mourão/PR
44 3523.4136

Luiz Carlos
Rubia Malavazi Filho
Rua Santa Cruz,  1456
Campo Mourão/PR 
44 3523.4136

Mariana Malamin
do Nascimento
Av. Vicente Machado, 433
Engenheiro Beltrão/PR
44 99922.9082

Paulo Henrique
Rodrigues
Av. José Custodio
de Oliveira, 1445
Campo Mourão/PR
44 99114.3860

Rodrigo Gonçalves
Ferreira Da Silva
Av. Comendador Norberto
Marcondes, 1674 - Apto: 224
Campo Mourão/PR
44 99943.8422

Sebastião
Carlos Mauro
Av. Guilherme de
Paula Xavier, 1708
Campo Mourão/PR
44 9 9926.5277
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Entrada da 
UTFPR Câmpus
Campo Mourão

UTFPR Câmpus 
Campo Mourão

O Câmpus Campo 
Mourão é um dos 
treze Câmpus 
que compõem o 
sistema UTFPR e, 
encontra-se em 
pleno processo de 
expansão.

Atualmente, o Câmpus conta com 
uma estrutura física privilegiada que 
atende aproximadamente de 2 mil 
e quinhentos alunos, tendo iniciado 
suas atividades no antigo Ginásio de 
Esportes Belim Carolo, no dia 10 de 
abril de 1995, ainda como CEFET.

Em 7 de outubro de 2005, quando 
foi sancionada a lei de Transformação 
do CEFET/PR na primeira Universi-
dade Tecnológica Federal do Brasil, 
o Câmpus Campo Mourão deixou de 
ser Centro Federal para tornar-se a 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná- UTFPR. 

A Universidade oferece à comuni-
dade diversos cursos que visam con-
tribuir com o desenvolvimento local 
e regional, dentre os quais, o Curso 
Técnico Integrado em Informática 
(nível médio), além de sete cursos 
superiores: Ciências da Computação; 
Engenharia Ambiental; Engenharia 
de Alimentos; Engenharia Civil; En-
genharia Eletrônica; Licenciatura em 
Química e Tecnologia de Alimentos.

O Câmpus oferece também cur-
sos de pós-graduação, em nível de 
mestrado: Mestrado Acadêmico em 
Tecnologia de Alimentos, Mestra-
do Nacional Profissional em Ensino 
de Física, Mestrado Profissional em 
Inovações Tecnológicas, PROFIAP - 

Mestrado profissional em Adminis-
tração Pública e PROFÁGUA - Mes-
trado Profissional em Rede Nacional 
em Gestão e Regulação de Recursos 
Hídricos.

Outro diferencial oferecido pelo 
Câmpus é o Centro de Línguas Es-
trangeiras Modernas (CALEM) e, es-
poradicamente, cursos de capacita-
ção em diferentes áreas. O Câmpus 
possui em seu quadro de servidores 
efetivos 192 Docentes e 77 técnicos 
administrativos.

Com o intuito de fortalecer a inte-
ração entre a Instituição, as empresas 
e a comunidade, atendendo às de-
mandas da sociedade e contribuindo 
para o aprimoramento das atividades 

Prof. Heron Oliveira dos Santos Lima
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Imagem aérea do Câmpus

de ensino e pesquisa, a Diretoria de 
Relações Empresariais e Comunitá-
rias da UTFPR, também desempenha 
um relevante papel promovendo a 
interação local e regional; oferecendo 
capacitação em diversas áreas profi s-
sionais e serviços tais como: consul-
torias, coordenação e supervisão das 

atividades de transferência de tec-
nologia; viabilização de iniciativas 
empreendedoras; intercâmbios inter-
nacionais e projetos de ação social; 
convênios institucionais e empresa-
riais; formação de parcerias; eventos 
sociais, culturais e desportivos; con-
selho empresarial; agenciamento de 
estágios e empregos e programa de 
egressos.

Mais recentemente, o Câmpus 
Campo Mourão contabilizou mais 
uma conquista, com a autorização e 
cadastro junto ao MEC do curso de 
Engenharia Química, que será ofer-
tado ainda no segundo semestre de 
2018, contemplando uma antiga de-
manda do setor produtivo.

Prof. Heron Oliveira 
dos Santos Lima
Diretor da UTFPR
Campo Mourão

• Doutor em Engenharia Química 
pela Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP;

• Professor, pesquisador e 
extensionista do Departamento 
de Engenharia e Tecnologia de 
Alimentos - UTFPR;

• Diretor-Geral do Câmpus Campo 
Mourão da UTFPR desde 2013.

CAMPUS CAMPO MOURÃO

UTFPR Câmpus
Campo Mourão

44 3518-1400
Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 

CEP: 87301-899
Caixa Postal: 271

Campo Mourão/PR




