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Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 7° Período 

Carga Horária: 67 horas 

Docente Responsável: Daniela Barreto Nóbrega de Almeida 

 

EMENTA 

 Introdução. A questão ambiental na empresa. Legislação sobre resíduos sólidos. Produção e 

caracterização dos resíduos sólidos da construção civil. Tratamento e disposição final dos resíduos 

oriundos da construção civil. Metodologia para reciclagem de resíduos. Programas de reciclagem de 

resíduos da construção civil.   

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Apresentar os fundamentos conceituais e as metodologias aplicadas no gerenciamento dos 

resíduos sólidos oriundos da construção civil. 

 
Específicos 

 Abordar a questão ambiental em empresas de construção civil, bem como a geração e os impactos 

dos resíduos de construção; 

 Apresentar a legislação sobre resíduos sólidos; 

 Apresentar metodologias e programas de reciclagem de resíduos de construção. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução 

1.1.1 Princípios básicos 

1.1.2 Modelos de gestão na atualidade 

1.1.3 Experiência internacional na gestão de resíduos sólidos 

1.1.4 Resíduos sólidos 

2. A questão ambiental na empresa 

2.1.1 Posicionamento da empresa 

2.1.2 Por que se integrar na causa ambiental? 

2.1.3 Princípios de gestão ambiental 

2.1.4 Aspectos práticos da gestão ambiental na empresa 

3. Legislação sobre resíduos sólidos 

3.1.1 Aspectos jurídicos 

3.1.2 Resolução nº 307 do CONAMA 

4. Produção e caracterização dos resíduos sólidos da construção civil 

4.1.1 Consumo de recursos naturais 

4.1.2 Geração dos resíduos 

4.1.3 Perdas e desperdícios na construção civil 

4.1.4 Consumo de energia 

4.1.5 Poluição ambiental 

4.1.6 Poluição do ar do interior dos resíduos  

4.1.7 Poluição ambiental e durabilidade dos materiais de construção civil 

5. Tratamento e disposição final dos resíduos oriundos da construção civil 

5.1.1 Limites da política hierárquica de gestão de resíduos 

5.1.2 Vantagens potenciais da reciclagem 

5.1.3 Políticas de incentivo à reciclagem 

5.1.4 A reciclagem de resíduos no Brasil 

5.1.5 Reciclagem na cadeia produtiva da construção civil 

6. Metodologia para reciclagem de resíduos 

6.1 Introdução 

6.1.1 Da necessidade de uma metodologia 

6.1.2 Comprometimento dos geradores de resíduos 

6.1.3 Caracterização do resíduo 

6.1.4 O processo de geração do resíduo 

6.1.5 Seleção de usos potenciais para os resíduos 

6.1.6 Desenvolvimento do produto 

6.1.7 Avaliação do produto 

7. Programas de reciclagem de resíduos da construção civil 

7.1.1 Obra limpa (SP) 

7.1.2 Entulho limpo (DF) 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aula expositiva e dialogada, 

 Discussão dos temas trabalhados, por meio de atividades em grupo e estudos de caso, 

 Apresentação de vídeos;  

 Seminários com temas complementares; 

 Visitas técnicas a canteiros de obras. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

 Exercícios propostos que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais, no qual os alunos terão como fonte de pesquisa 

o material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Prova contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla escolha, que o aluno deve fazer 

individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 Apresentação de Seminários. 

 Relatórios de visitas técnicas; 

 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel atômico, apostilas, projetor multimídia e livros didáticos 
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