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Resumo: O ramo da engenharia de construção civil ainda tem índices expressivos de desperdício de 

materiais, em consequência de vários fatores, tais como; projetos insuficientemente detalhados que 

exigem graus variados de improvisação no processo construtivo, mão de obra não capacitada, entre 

outros. É desejável que, progressivamente, com a elaboração do PGRCC, a atividade de projeto 

adquira um enfoque que contemple os aspectos ambientais, visando à minimização desses 

desperdícios. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é a elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil (PGRSCC) para uma empresa de serviços de 

construção civil, da cidade Santarém Pará. Com a prática das ações de gerenciamento, surge a 

possibilidade de não somente quantificar, mais também de qualificar os resíduos de modo a permitir a 

identificação das causas de desperdício de materiais no canteiro e, por conseguinte a redução dos 

custos de destinação para resíduos segregados e valorizáveis, assim como a garantia de defesa 

quanto à correta destinação dos resíduos sólidos gerados. 
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PLAN MANAGEMENT OF SOLID WASTE OF CONSTRUCTION : A CASE IN 

SANTARÉM PARÁ , BRAZIL 

 

 

 

Abstract: The field of construction engineering still have significant levels of waste materials , due to 

various factors such as; insufficiently detailed projects that require varying degrees of improvisation 

in the construction process , not skilled labor, among others. It is desirable that , progressively , with 

the preparation of PGRCC, the project activity acquires an approach that addresses the 

environmental aspects , in order to minimize such waste. Given the above, the objective of this work is 

the development of a Waste Management Plan Construction of Solids ( PGRSCC ) for a construction 

services company, the Santarém Pará cityGiven the above, the objective of this work is the 

development of a Waste Management Plan Construction of Solids ( PGRSCC ) for a construction 

services company, the Santarém Pará city. With the practice of management actions , the possibility 
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arises of not only quantifying more also qualify the waste to allow the identification of material 

wastage causes the site and therefore the reduction of disposal costs for segregated waste and 

recoverable , as well as the defense of assurance as to the proper disposal of solid waste. 

 

Keywords: Environment , Management, Waste , Construction 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos,  incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. O Art. 20 da referida lei diz que estão 

sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre outros: as empresas de 

construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). O ramo da engenharia de construção civil ainda tem 

índices expressivos de desperdício de materiais, em consequência de vários fatores, tais como; 

projetos insuficientemente detalhados que exigem graus variados de improvisação no processo 

construtivo, mão de obra não capacitada, entre outros.  

A elaboração de um Plano de Resíduos Sólidos de Construção Civil (PGRCC) abrange 

atividades que englobam a identificação do problema a ser estudado e solucionado, passando por fases 

como: de elaboração de diagnóstico da situação dos resíduos, até as ações e procedimentos que devem 

ser tomados pra a correta gestão do mesmo. É desejável que, progressivamente, com a elaboração do 

PGRCC, a atividade de projeto adquira um enfoque que contemple os aspectos ambientais, visando à 

minimização dos desperdícios. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é a elaboração deste Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil (PGRSCC) é de contribuir para correta 

gestão destes, no que tange a redução da geração, o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final adequada, dos resíduos gerados na construção civil de obras 

atuais e futuras executadas por uma construtora, na cidade Santarém Pará. 

 

2. DIRETRIZES GERAIS 

Os resíduos da construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. 

O gerenciamento de resíduos sólidos consiste em um sistema de gestão que visa 

principalmente reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao 

cumprimento das etapas previstas em programas e planos (CAIXA 2005). 

A reutilização dos resíduos gerados nas atividades de construção civil podem ser 

reaproveitados de várias maneiras, que vão desde o aproveitamento na própria construção, como nas 

etapas de forma e desforma de estruturas em que a madeira pode ser usada por várias vezes, em casos 

de necessidade de enchimento os entulhos gerados podem ser usados (SINDUSCON MG). 

A adoção de ações de gerenciamento dos resíduos no canteiro traz reflexos imediatos, na obra 

tais como: maior limpeza e organização do canteiro e, consequentemente, melhores condições de 

trabalho, maior segurança e maior economia, uma vez que influencia diretamente na produtividade dos 

diversos agentes presentes no canteiro (SINDUSCON MG). 

Entre os benefícios do gerenciamento dos resíduos pode-se destacar a triagem dos resíduos, 

impedindo sua mistura com os insumos da obra, gerando economia importante pela diminuição dos 

desperdícios, possibilitando o reaproveitamento de materiais na própria obra, antes mesmo de serem 

descartados, diminuindo, com isso, os custos finais do empreendimento. 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 
O objetivo da elaboração deste Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção 

Civil (PGRSCC) é de contribuir para correta gestão destes, no que tange a redução da geração, o 

correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada, 

dos resíduos gerados na construção civil de obras atuais e futuras executadas pela Construtora Chaves 

Miranda. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os geradores de resíduos; 

 Classificar os resíduos por grupo; 

 Quantificar os resíduos gerados; 

 Propor ações de gestão dos resíduos; 

 Criar práticas de minimização de resíduos; 

 Criar coleta seletiva de materiais recicláveis; 

 Criar procedimentos básicos e adequados para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos; 

 Melhorar as medidas de segurança e higiene no trabalho; 

 Minimizar os riscos sanitários e ambientais derivados dos resíduos sólidos (contaminação do 

solo, água, etc.); 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS 
 No Quadro 1 são mostradas as informações gerais dos empreendimentos em execução. E no 

Mapa 1 e no Mapa 2 são mostrados a localização geográfica das obras 01, 02 e 03, respectivamente.  

 

Quadro 1. Informações gerais do empreendimento. 

Obra Características 

01 

Terreno com área de 680 m², onde será edificado um prédio em 

alvenaria de um único bloco em pilotes com três pavimentos com área 

total em construção de 1018 m², com o prazo de construção de 12 a 18 

meses. 

02 

Terreno com 186.92 m², onde será construída uma residência de dois 

pavimentos com uma área total de 266 m ², com o prazo de construção 

de 6 a 11 meses. 

03 
Creche pública denominada de Pro infância- Espaço Educativo Infantil 

com o total de área construída de 564.50 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Localização das obras na cidade de Santarém Pará. 

 

 

Figura 2. Localização de obra na vila balneária 

 



 

 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

4.2.1 Classificação dos Resíduos 

De acordo com a Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, os resíduos podem ser classificados da seguinte forma: 

 Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de 

construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, 

reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de 

peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de 

obras; 

 Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras e gesso1; 

 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação¹; 

 Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros bem 

como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde2. 

 

4.3. TIPOS E QUANTIDADES DE RESÍDUOS GERADOS 

A quantidade de resíduos gerados no desenvolvimento das atividades da construção civil varia 

de acordo com a fase de implantação em que a obra se encontra. Portanto, partindo dessa premissa, 

para o cálculo da estimativa da geração de resíduos foi utilizada a metodologia proposta por Pinto 

(1999), que estudou uma metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção 

urbana. 

O autor concluiu ao final de seu estudo dentre várias teorias, a de que para a determinação da 

quantidade de resíduos gerados, pode-se multiplicar a área total a ser construída por 150 kg/m², com a 

seguinte distribuição deste por classe: 

 Classe A: - alvenaria, argamassa e concreto: 60%; - solo proveniente de limpeza: 20% 

 Classe B (madeira): 10%; 

 Outros (classe B, C e D): 10% 

Nesse contexto, foi realizada a estimativa de geração total de resíduos para cada obra que está 

sendo executada pela construtora. Porém, vale ressaltar que esta metodologia pode ser aplicada em 

qualquer obra de construção civil que venha a ser executada. No Quadro 2 são apresentados os dados 

obtidos. 

 



 

 

 

Quadro 2. Estimativa de resíduos gerados. 

IDENTIFICAÇÃO 

DA OBRA 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS ESTIMADA (kg)  

CLASSE A 

CLASSE B 

(madeira) 

OUTROS 

(classe B, C 

e D) 

TOTAL 

(Kg) 
(alvenaria, 

argamassa e 

concreto) 

(solo 

proveniente 

de limpeza) 

01 91.620 30.540 15.270 15.270 152.700 

02 23.940 7.860 3.900 3.900 39.900 

03 50.850 16.935 8.467 8.467 84.675 

 

Na figura 3, é mostrado a representação gráfica dos valores tabulados no quadro anterior. 

 

Figura3. Estimativa de resíduos gerados. 

Vale observar que os valores mostrados anteriormente, são referentes a uma estimativa que tem como 

objetivo, mensurar de forma global a quantidade de resíduo gerado na execução da obra. porém, é 

importante notar que a geração de resíduos da construção civil varia de acordo com a etapa ou 

andamento da obra. 



 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 MANEJO DOS RESÍDUOS GERADOS 

Pode-se compreender por manejo de resíduos sólidos de construção civil, como a ação de 

gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra empreendimento, desde a geração até a disposição 

final, incluindo as seguintes etapas de segregação, acondicionamento, coleta e transporte (interno e 

externo), formas de tratamento e disposição final, conforme descrito a seguir. 

 

5.1.2 Segregação e acondicionamento 

A segregação dos resíduos deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou 

ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos 

estabelecidas no art. 3º da Resolução 307/2004 do CONAMA. 

Depois de segregados os resíduos devem ser acondicionados de acordo com a sua classe em 

recipientes apropriados para seu acondicionamento e armazenamento temporário até que seja realizada 

a coleta externa para disposição final destes, conforme recomendações de locação mostradas nas 

plantas em anexo e descritas a seguir: 

 Devem ser acondicionados em contenedores de material resistente, que podem ser adquiridos 

para este fim, ou até mesmo, serem construídos com material da própria obra, como por 

exemplo, de madeira; 

 Os contenedores devem estar devidamente identificados por classe, conforme recomendações 

mostradas no Anexo; 

 O local de acondicionamento deve ser de fácil localização e de facilidade para a coleta 

externa; 

 Devem ser dimensionados de modo a atender a capacidade de armazenar o volume e/ou 

quantidade de resíduo gerado de no mínimo uma semana ou o período de coleta; 

 A cada coleta externa deve ser realizada a limpeza bruta dos contenedores, de modo que seja 

evitado o acúmulo de resíduos nos mesmos; 

 

Os resíduos permanecem acondicionados até que seja realizado o procedimento de coleta 

externa que terá como finalidade a disposição final destes. 

 



 

 

5.1.3 Coleta e transporte interno 

A coleta interna dos resíduos deve ser feita com material e equipamentos adequados para cada 

tipo de resíduos, recomenda-se que antes da coleta seja verificado qual o melhor percurso a ser 

seguido do ponto de geração até o local de acondicionamento. Nesta análise, devem ser considerando, 

aspectos como: 

 Menor distância entre o ponto de geração e o de acondicionamento; 

 Existência de obstáculos que possam dificultar a passagem, em caso positivo, antes do 

transporte deve-se observar a melhor forma de ultrapassar o obstáculo; 

 Em caso de dúvidas em relação à forma de coleta e transporte dos resíduos, procurar chefia 

imediata para mais recomendações. 

 

5.1.4 Coleta e transporte externo 

Recomenda-se que qualquer que seja o tipo de transporte, seja assegurado que a destinação 

dos materiais se faça corretamente, em instalações adequadas, quer em pontos de entrega para 

pequenos volumes, instituídos pelo poder público, quer em áreas receptoras dos grandes volumes. 

Também é recomendado que seja exigido ao transportador para o local da destinação, o 

Controle de Transporte de Resíduos (CTR) com carimbo comprovante da entrega do material em lugar 

correto. 

 

5.1.5 Destinação dos Resíduos 

A destinação adequada dos resíduos recomendadas pela resolução nº 307 do CONAMA é 

apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Classificação Dos Resíduos Segundo Nº 307 Do Conama 

CLASSE A 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material 

para usos futuros; (nova redação dada pela resolução 448/12). 

CLASSE B 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

CLASSE C 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

CLASSE D 

Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. (nova redação dada pela resolução 

448/12). 

 

Na Figura 4 são mostradas de forma sintética as etapas do manejo de resíduos de construção civil 

propostos neste plano de gerenciamento através de um fluxograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. Fluxograma do manejo de resíduos de construção civil. 

 

5.2. COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 O processo de interação entre todos os setores de uma organização é de fundamental 

importância para que qualquer forma de planejamento tenha êxito e funcione de forma gradual e 

progressiva. Partindo deste princípio, este plano tem como um de seus objetivos, direcionar alguns 

procedimentos no que se refere à questão ambiental. 

Os conceitos de Reciclar, Reutilizar e Reduzir ou Minimizar devem ser inseridos no cotidiano 

de execução das atividades em todas as etapas da construção, os colaboradores de todos os níveis 

devem não apenas conhecer esses conceitos, mas também, serem incentivados a colocá-los em prática. 

A reciclagem insere novamente no ciclo de produção, materiais como papéis, plásticos, vidros e 

alumínios, que podem ser reaproveitados, em vez de serem despejados em lixões, aterros sanitários, 

etc., dando início a um processo longo de decomposição. Enquanto que a reutilização da continuidade 

a utilização de um produto que poderia virar resíduo. 

 A minimização da geração de resíduos deve ser uma resposta dos técnicos à crescente escassez 

de áreas de descarte que operem adequadamente. Deve responder, também, ao natural incremento nos 

custos decorrentes da adequação dessas áreas às novas exigências de manejo necessárias para a 

eliminação dos impactos ambientais, superando a situação ainda presente na maioria dos municípios 

brasileiros (CREA - SP). 

 Ações voltadas à minimização do consumo desnecessário de materiais devem ser adotadas em 

todas as fases da obra. Tais ações devem buscar a redução de perdas, devidas à incorporação excessiva 

de materiais (perda incorporada), à geração de resíduos (perda por entulho) e aos extravios de material. 

A adoção de um gerenciamento de obra voltado para a minimização dos resíduos e para um tratamento 

racionalizado quando eles são gerados deve preocupar-se com três aspectos centrais: 

a) limpeza do canteiro de obra; 

b) segregação dos resíduos gerados; 

c) garantia do controle sobre o destino tomado pelos resíduos,  

 Tais aspectos se concretizam por meio de um conjunto de iniciativas básicas que podem ser 

adotadas no canteiro; as principais são: organização do canteiro, dos espaços de trabalho, dos estoques 

de materiais e locais para resíduos, criando rotinas de resgate e redistribuição dos materiais 

eventualmente não utilizados (aparas); · adoção de dispositivos adequados para o acondicionamento e 

movimentação dos materiais, para se evitar desperdícios e viabilizar o reaproveitamento de sobras que 

possam ser reutilizadas; · manutenção de um patamar de limpeza no canteiro de obra que possibilite 

alcançar um nível superior de produtividade no trabalho; · adoção de medidas e rotinas de trabalho que 



 

 

permitam, sempre que possível, além da reutilização de materiais, a reciclagem dos resíduos no 

próprio canteiro; adoção de procedimentos de desmontagem seletiva em obras com demolição, de 

forma a possibilitar o reaproveitamento de componentes (CREA - SP). 

 

5.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 No desenvolvimento deste plano de gerenciamento de resíduos sólidos de construção civil, 

foram realizados alguns treinamentos relacionados às atividades de manejo dos resíduos sólidos, 

conforme descrito a seguir. 

 Treinamento realizado: 

a) noções gerais de gerenciamento de resíduos sólidos: neste treinamento foram abordados: os 

principais conceitos em resíduos sólidos, como de geração, de segregação e acondicionamento, de 

tratamento e de disposição final. na oportunidade, também foi apresentado aos trabalhadores, a 

importância execução das etapas que compõem o manejo dos resíduos, apresentando suas principais 

características gerenciais e operacionais. 

 Treinamentos a realizar 

1. Conscientização ambiental no gerenciamento de resíduos sólidos; 

2. Procedimentos de manejo de resíduos sólidos de saúde e de coleta seletiva. 

 

5.4. RECURSOS HUMANOS 

 Será necessário contar com a colaboração de profissionais da área de engenharia civil e 

sanitária para a gestão conjunta do processo de implementação do PGRCC. 

 

5.5. SEGURANÇA OCUPACIONAL 

 Para a segurança ocupacional dos colaboradores que desenvolvem as atividades do 

estabelecimento, é recomendado que sejam tomadas as devidas providências para atender os seguintes 

requisitos: 

 Os trabalhadores devem ter orientações quanto ao uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) e coletiva (EPC), tais como: uniforme, luvas, avental impermeável, máscara, botas e 

óculos de segurança específicos a cada atividade; 

 Os trabalhadores envolvidos diretamente com o gerenciamento de resíduos devem ser 

capacitados na ocasião de sua admissão e mantidos sob educação continuada para as 

atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos 

materiais e dos ambientes. 

 A segregação de resíduos deve ser realizada de acordo com os símbolos, expressões, padrões 

de cores indicados pela norma NBR 7500 da ABNT. 

 

 

5.6. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 No quadro 4 são apresentados alguns indicadores que serão utilizados para avaliação do 

desempenho da implementação deste PGRCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 4. Indicadores de desempenho. 

SITUAÇÃO INDICADOR VARIÁVEL FÓRMULA 

Geração de resíduos Variação da geração de 

resíduos total e 

Por grupo, incluindo os 

recicláveis (GGX). 

 Total de resíduos 

 Gerados no período 

(TRX); 

 total de resíduos 

 Gerados atualmente 

(TRA). 

 
 

𝐺�𝑔�𝑥� = 
𝑇𝑅𝑥

𝑇𝑅𝑎
 

 

Capacitação em 

gerenciamento de 

Resíduos sólidos 

Variação do percentual 

de pessoas 

Capacitadas em 

gerenciamento de 

Resíduos (PC) 

 Total de pessoas 

 Capacitadas em 

 Gerenciamento de 

resíduos 

 Sólidos (PCRS); 

 total de pessoas 

 Capacitadas (TPC). 

 

 

 

𝑃�𝐶� = 
𝑃𝐶𝑅𝑆

𝑇𝑃𝐶
 

 

Custo com RCC Variação da proporção 

de custo com RCC 

(CGRS) 

 Custo do 

 Gerenciamento do 

RCC 

 Custo do 

 Gerenciamento total 

do 

 Estabelecimento 

(CG) 

 

 

 

𝐶�𝐺�𝑅�𝑆� = 
CRCC

CG
 

 

 

5.7. EQUIPAMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS 

 No quadro 5 são apresentados os equipamentos que necessitam ser adquiridos para a 

implementação das ações e medidas propostas neste PGRCC. 

 

Quadro 5. Equipamentos necessários. 

EQUIPAMENTO/ 

RECURSO 
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

OBRAS CIVIS 

Reforma do local proposto 

Para o armazenamento 

Externo dos resíduos 

- VB 

EQUIPAMENTO DE 

SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

Luva para coleta de lixo 10 PAR 

Avental 20 CX 

Bota 50 PAR 

Máscara descartável 2 CX 

 



 

 

Recomenda-se que os equipamentos de acondicionamento e Armazenamento sejam produzidos no 

próprio local da obra de acordo com a Necessidade. 

 

5.8 RECOMENDAÇÕES GERAIS DE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 As ações recomendadas neste tópico visam contribuir para a Implementação das ações 

propostas neste plano de gerenciamento de Resíduos sólidos de construção civil, de modo a propiciar o 

atendimento às 

Condições mínimas de gerenciamento, conforme descrito a seguir: 

 A segregação dos resíduos deve ser realizada de modo que não ocorra a mistura de resíduos de 

classes diferentes; 

 Adotar práticas de minimização da geração de resíduos, por meio da reutilização de materiais 

como papel, plástico; papelão; 

 Sempre que possível, estudar a possibilidade de substituição dos materiais perigosos, por 

outros de menor periculosidade; 

 Estudar práticas de medidas preventivas e efetivas; 

 Criar coleta seletiva de materiais recicláveis; 

 Elaborar manual de boas práticas em manejo de resíduos sólidos; 

 Criar procedimentos básicos e adequados para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 Implantar controle integrado de insetos e roedores 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A elaboração deste plano de gerenciamento de resíduos sólidos de construção civil (PGRCC), 

apresentado neste documento tem como função primordial direcionar os trabalhadores da construtora 

nas ações de gerenciamento dos resíduos gerados em suas atividades. 

No decorrer da elaboração deste PGRCC, foram verificados todos os pontos sensíveis na temática da 

geração e destinação adequada dos resíduos sólidos. 

 É importante observar que com a prática das ações de gerenciamento, surge a possibilidade de 

não somente quantificar, mais também de qualificar os resíduos de modo a permitir a identificação das 

causas de desperdício de materiais no canteiro e, por conseguinte a redução dos custos de destinação 

para resíduos segregados e valorizáveis, assim como a garantia de defesa quanto à correta destinação 

dos resíduos. 

Por fim é esperado que as ações propostas neste PGRCC sejam gradativamente postas em prática e 

que a gestão dos resíduos gerados ocorra de forma a atender todas as exigências legais, citadas neste 

documento. 
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