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1. Resumo 

Temos como objetivo geral deste projeto de pesquisa, estudar métodos 

científicos e tecnológicos para redução, reaproveitamento ou reciclagem dos 

resíduos gerados na construção civil.  

 

2. Introdução 

Tendo em vista que a Construção Civil é uma das principais geradoras de 

resíduos sólidos do Brasil, será abordada neste trabalho a importância do reuso, da 

reciclagem e da gestão responsável dos materiais, visando evitar a ocorrência de 

um impacto ambiental, prejudicando as gerações futuras. 

 E sabendo que os principais materiais usados são de origem natural, ou seja, 

são extraídos da natureza e sua extração é limitada, torna-se necessário o 

aproveitamento máximo, o reaproveitamento e a redução de desperdícios, evitando 

assim, agredir o meio ambiente. 

3. Objetivo Geral e Objetivo Específicos de Pesquisa 

3.1. Objetivo Geral de Pesquisa 

O objetivo geral deste trabalho é a redução da quantidade de resíduos gerados 

na construção civil, evitando seu descarte no meio ambiente. 

3.2. Objetivos Específicos de Pesquisa 

Os objetivos específicos deste trabalho estão voltados para o 

desenvolvimento de métodos científicos e tecnológicos para redução da quantidade 

de resíduos gerados na construção, através do reuso, da reciclagem civil e do 

consumo de maneira correta, evitando seu descarte no meio ambiente. Desta forma 

nossos objetivos específicos são: 

 Avaliar a qualificação da mão de obra e a necessidade de treinamento 

especializado; 

 Reduzir o custo total do projeto, prevenindo possíveis desperdícios ou 

perdas;  
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 Reaproveitar os materiais, quando possível, através da reciclagem ou 

reuso em outras necessidades do canteiro de obras; 

 Estudar as vantagens da Gestão dos materiais. 

4. Metodologia 

Para saber quais métodos serão empregados para obtenção do objetivo deste 

trabalho será necessário realizar um acompanhamento in loco para avaliar quais dos 

materiais utilizados apresentam o maior índice de desperdícios e/ou perdas e os 

motivos para os quais esse desperdício ocorre. 

Outro aspecto que deverá ser avaliado é o excesso de materiais estocados, 

uma vez que, poderá comprometer a qualidade do material, causando a perda de 

suas propriedades fundamentais ou excedendo o seu prazo de validade, sendo 

necessário realizar um controle rígido sobre a entrada e saída destes itens e solicitar 

somente a compra e entrega dos materiais que já serão utilizados na obra. 

Para reduzir as perdas e desperdícios, fazem-se necessários treinamentos e 

contratação de mão de obra qualificada que saibam manusear devidamente os 

equipamentos e materiais disponíveis para o uso e a aplicação de técnicas para 

reciclagem e reuso desses resíduos. 

5. Desenvolvimento 

Conforme o principio da conservação de massas, desenvolvido pelo químico 

Antoine Laurent de Lavoisier (1785), não é possível criar uma massa a partir do 

nada, somente transformar a que já existe em algo novo. 

Seguindo este princípio e utilizando como referencial teórico: livros, teses e 

Normas técnicas, que abordam as regras para o descarte correto e metodologias 

para redução e reciclagem dos resíduos gerados na Construção Civil, foi observada 

a importância da gestão dos materiais e o papel da logística no controle dos 

materiais, desde a compra até sua utilização. 

6. Resultados Preliminares 

A partir dos levantamentos feitos in loco serão levantados os serviços e 

materiais que geram maiores quantidades de resíduos e identificadas as possíveis 
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causas, para que seja possível determinar se é necessário um controle mais rígido 

dos materiais, treinamentos da mão de obra ou melhorias no transporte, bem como, 

avaliar os tipos de resíduos que serão reutilizados, quando possível, em outra 

função ou encaminhados para reciclagem, sendo descartado somente se não 

atender estas duas condições. 

A vantagem da aplicação destes métodos de controle e utilização consciente, 

influenciarão positivamente a imagem da empresa diante do tema sustentável, além 

de viabilizar a obra, uma vez que, evitando desperdícios e reaproveitando os 

materiais haverá uma redução no custo efetivo total do empreendimento, de acordo 

com a redução da geração de resíduos descartados, atendendo às normas e 

exigências ambientais. 
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