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Resumo: A gestão dos resíduos nos canteiros de obras pode se tornar eficiente na medida em 
que inclua o planejamento de ações que visem redução do volume de resíduos na própria 
atividade geradora. Este estudo demonstrar que é possível através da interação com os 
profissionais, por meio da conscientização e empregando um sistema de controle das etapas 
nos serviços geradores de resíduos, tornar mais eficiente a redução. Através do estudo de 
caso em obra pública na cidade de Curitiba (PR), com recursos bastante limitados e prazo de 
execução bem definido, foi elaborado um planejamento de curto prazo para as fases de 
elevação de alvenaria e revestimento de paredes, tendo como objetivo principal a redução na 
geração de resíduos e a economia na contratação de empresa para a remoção do 
material.Com a conscientização da mão-de-obra por meio de reuniões diárias, foi possível 
introduzir novos procedimentos para a execução de tarefas, quebrando rotinas tradicionais, e 
auferir ganhos, não somente com a diminuição de volumes a remover, como também pela 
motivação e pelo interesse demonstrado pela equipe em acompanhar os resultados 
alcançados.. O controle constante das etapas se consolidou como o ponto alto da pesquisa, 
através da avaliação dos serviços executados pelos próprios operários. 
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1. Introdução 
  
 Sendo o resíduo gerado nos processos de produção uma resultante da atividade, na 
construção civil não seria diferente, devido à quantidade elevada de insumos necessária para a 
produção de uma edificação e pela característica do processo como consumo energia, gera 
poluição, elevado índice de mão de obra na produção “in loco” nos canteiros de obras, a 
geração de resíduo se faz presente não sendo possível sua eliminação e ainda tendo como 
fator negativo a não agregação de valor ao produto final. 
 Considerando que não podemos alterar em definitivo esta realidade, e analisando as 
atuais preocupações com a preservação do meio ambiente apresentada por órgãos 
governamentais, ONG’S, centro de pesquisas, universidades e recentemente exigências 
estabelecidas nas normas e decretos expedidos pelo Governo Federal através da resolução do 
CONAMA n°307, onde a responsabilidade pelo resíduo gerado passa a ser do construtor, faz-
se obrigatório uma parada para reflexão das responsabilidades pelo volume de resíduos gerada 
no interior dos canteiros de obras e suas conseqüências para o meio ambiente. 
 Sistemas operacionais que introduzam conceitos conhecidos dos engenheiros de 
obras, porém negligenciados pelos mesmos no momento de criar projetos, planejar 
cronogramas, definir instalações de canteiros e desenvolver treinamento para operários. 
 Fazem com que ainda nos dias atuais a realidade do elevado volume de matéria 
prima natural consumida, da geração de quantidades exageradas de resíduos com a deposição 
irregular e desordenadas representem a realidade praticada em obras brasileiras.  
 Embora cada empresa tenha características diferentes na composição e quantidade 
dos resíduos gerados, este artigo procura apresentar como podemos reduzir a geração de 
resíduos no interno do canteiro de obras com ações que envolvam os processos de produção. 
 Ações introduzidas de forma planejada permitam avaliar a eficiência dos processos 
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de produção e prever melhorias de forma continuada, onde participação ativa dos envolvidos 
na execução das tarefas contribui de forma significativa para o sucesso da proposta de um 
plano de gerenciamento de resíduos. 
 
 
2. Planejamento e controle da produção (PCP) 
  
 O PCP pode ser definido como um processo de tomada de decisão que envolve o 
estabelecimento de metas e dos procedimentos necessários para alcançá-las, sendo eficaz 
apenas se acompanhado do controle (FORMOSO, et al. 1999). 
 Pesquisas realizadas por Soibelman (1993); Formoso et al. (1999) e Alves (2000); 
demonstram que uma das principais causas da ocorrência de perdas e desperdícios na 
construção civil se deve a falta de planejamento. 
 De acordo com Howell, apud Bernardes e Formoso (2002), o processo de 
planejamento e controle da produção deve ser considerado como um meio potencial para a 
implantação de inovações, pois permite efetuar ações que contribuam para reduzir atividades 
que não agregam valor a produção. 
 Sendo assim uma parte das ações propostas para implantação dos princípios e 
conceitos para minimização de perdas e consequentemente redução na geração de resíduos, 
pode ter por base decisões tomadas durante o desenvolvimento do processo de planejamento e 
controle da produção (BERNARDES e FORMOSO, 2002). 
 Em estudos realizados por Santos e Silva (2002), foi apontado que na construção 
civil problemas centrais na implementação e melhorias da tecnologia construtiva são 
características da falta de planejamento estratégico efetivo e sistemático, onde muitas das 
metas definidas como prioritárias pelas empresas são desenvolvidas em função de pressões do 
momento, desencadeando problemas gerenciais e de desenvolvimento tecnológico do setor. 
 Como constatado na pesquisa de Barros Neto (1999), a falta de costume em discutir 
decisões empresariais de maneira antecipada e uma excessiva ênfase somente em decisões a 
nível operacional, causa a desarticulação nas decisões acarretando problemas como 
implementação de novas tecnologias sem vínculos com programas de treinamento. 
 Para Melles e Wamelink, apud Coelho (2003), no controle da produção de 
empreendimentos de construção civil, deve-se pensar de forma sistêmica, utilizando para isso 
níveis hierárquicos de planejamento e controle, bem como ciclos de coleta e análise de dados, 
concluídos com funções de decisão. 
 Para que haja uma adaptação com um envolvimento mais rápido e efetivo a 
implementação do planejamento de curto prazo é o recomendável para empresas que não 
realizam um planejamento de maneira formal, por ser de fácil compreensão e utilizar 
ferramentas mais simples de controle (BERNARDES, apud COELHO e FORMOSO, 2003). 
 Para Laufer e Tucker (1988) a necessidade de preparação de plano com menor 
horizonte de trabalho facilita para que cada nível de gerência se concentre no 
desenvolvimento de tarefas para o cumprimento das metas fixadas em curto prazo, reduzindo 
com isto os impactos das incertezas existentes no ambiente produtivo da construção civil. 
 A designação de metas com duração semanal para a equipe de trabalho e o controle 
da produção são ações que formalizam um planejamento de curto prazo, tendo com objetivo a 
proteção da produção contra os efeitos da incerteza, uma vez que o detalhamento das 
atividades é realizado próximo a data de sua execução e o controle baseado no cumprimento 
das metas fixadas (BERNARDES e FORMOSO, 2002). 
 De acordo com Oglesby et al., apud Bernardes e Formoso (2002), o primeiro passo 
na melhoria das atividades que estão sendo executadas é a compreensão e análise da forma 
pela qual o trabalho está sendo desenvolvido.  
 Uma forma de realizar essa análise é através de reuniões semanais no canteiro, nas 
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quais participam o gerente de produção, o engenheiro e o mestre-de-obras, com a finalidade 
de identificar e diagnosticar problemas ou oportunidades de melhoria na execução dos 
serviços (LAUFER et al. 1992). 
 
2.1 A importância de treinamento e participação 
 
2.1.1 Treinamento como etapa do planejamento 
  
 Para se atingir o objetivo de padronização dos processos gerenciais, segundo 
Ghinato, apud Bernardes e Formoso (2002), faz-se necessário utilizar procedimentos ou 
manuais que especifiquem como este processo deve ser feito, promover o treinamento a 
respeito do conteúdo destes manuais às pessoas envolvidas e responsáveis pela execução e 
controle. 
 A realização de reuniões com encarregados de equipes para esclarecer como devem 
ser realizadas as tarefas, e quais as fontes de problemas existentes a serem atacadas, 
contribuem para que fique mais fácil de alcançar os resultados almejados, uma vez que é 
possível discutir as metas fixadas no plano de curto prazo e permitir que funcionários 
responsáveis em definir etapas do planejamento possam apreender com seus efeitos, a partir 
da opinião dos envolvidos na execução das tarefas (BERNARDES e FORMOSO, 2002). 
 Para Ballard e Howell, apud Bernardes e Formoso (2002), a presença do mestre de 
obras se faz necessária uma vez que a fixação de metas será baseada na real capacidade de 
produção da equipe de trabalho, pois o mestre tem total conhecimento das tarefas que estão 
sendo executadas devido o contato freqüente com os membros da equipe de produção nos 
postos de trabalho. 
 A tomada de decisão participativa para Laufer et al. (1992), contribui para identificar 
possíveis formas de melhorar o desempenho global, procurando reduzir os retrabalhos e 
interferências entre as equipe de produção, aumentando o envolvimento e comprometimento 
das equipes com as metas do plano e desenvolve maior sintonia na execução dos trabalhos 
entre equipes de diferentes tarefas. 
 
2.1.2 A informação aliada da conscientização 
  
 Para Skoyles, apud Souza et al. (2004), o importante é que seja fornecida mais 
educação e treinamento no manuseio e controle dos materiais. É preciso convencer os 
próprios trabalhadores da indústria da construção, e não apenas a diretoria, de todos os 
benefícios que a qualidade nos serviços pode causar. E este, segundo o autor, é um assunto 
que merece bastante atenção. 
 Para Balllard e Howell, apud Bernardes e Formoso (2002), quanto melhor for 
detalhada a especificação de uma tarefa, maior será o grau de entendimento por parte dos 
operários da melhor forma para ser executada, diminuindo as chances da ocorrência de erros 
por falta de informação e facilitando o controle sobre os serviços executados. 
 Segundo Oliveira (2001), o estabelecimento de objetivos claros facilita para que as 
pessoas envolvidas tenham uma melhor compreensão do seu papel na execução das tarefas, 
estimulando maior empenho dos colaboradores e tornando-se a base para as ações corretivas e 
de controle em suas atividades. O que fica esquecido para muitos gerentes, pois quando 
distribuem seus planos de metas de médio e curto prazo não informam quais são os objetivos 
estratégicos da empresa. 
 Para Scholtes (1992), Cole, Bacdayan e White (1993), apud Santos et al. (1997) é 
importante que as ações de melhorias sejam divulgadas em reuniões de treinamento 
enfocando os problemas identificados em todos os níveis da empresa e quais as melhorias 
previstas, onde todas as ações estabeleçam uma relação de ganha–ganha nos diversos níveis 
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hierárquicos, deste o diretor até o servente da obra obtendo o comprometimento das pessoas 
com os processos de melhorias. 
 
2.2 Monitoramento como ferramenta do PCP 
 
 Normalmente, para o planejamento, a tomada de decisão participativa ocorre através 
da análise dos indicadores de planejamento e de produção, em reuniões específicas ou durante 
a discussão consensual das metas do plano (OLIVEIRA, 1999). 
 Com a realização dessas reuniões, torna-se mais fácil alcançar os resultados 
almejados visto que os participantes da reunião passam a ser informados com clareza sobre o 
que deve ser feito, bem como quais são as fontes de problemas que precisam ser atacadas, 
para que a execução das metas fixadas não seja comprometida (BERNARDES e FORMOSO, 
2002). 
 As medições realizadas sobre processos gerenciais e produtivos fornecem aos 
gerentes os dados e fatos necessários, à tomada de decisões e às ações de melhoria da 
qualidade e produtividade da empresa (LANTELME et al., 1995). 
 Através da utilização de medições e avaliações de desempenho de processos, ou seja, 
indicador da produção, pode-se estabelecer padrões para melhorar a qualidade da informação 
disponível no processo decisório (ALARCÓN, apud. BERNARDES e FORMOSO, 2002). 
 
 
3. Perdas e desperdícios 
 
 Afirmado por Zordan (1997), que as características ainda marcantes em grande parte 
do setor, continuam sendo as falhas no gerenciamento, a baixa produtividade, e as perdas de 
tempo e materiais, o que contribui para que o índice de desperdício permaneça próximo dos 
históricos 30%, valor muito elevado para um setor que precisa ser sustentável do ponto de 
vista ambiental e econômico.  
 Contudo, por mais que haja uma constante reavaliação para o aperfeiçoamento dos 
processos construtivos, de forma a reduzir os custos e a quantidade de material desperdiçado, 
sempre haverá algo inevitavelmente perdido através do processo de transformação que 
caracteriza a atividade realizada no interior dos canteiros de obras (ZORDAN, 1997). 
 A reciclagem, além de proporcionar melhorias significativas do ponto de vista 
ambiental, com formas práticas de separação para reaproveitamento na própria obra ou em 
usinas apropriadas, introduz no mercado da construção um novo material com grande 
potencialidade de uso, transformando o entulho novamente em matéria prima e encontrando 
solução para o problema dos resíduos (ZORDAN, 1997). 
 Analisando as ocorrências dos desperdícios em canteiros de obras residenciais, 
Soibelman (1993) estudou cinco obras na cidade de Porto Alegre, RS. A Tabela 1 apresenta a 
relação entre as perdas e a quantidade de entulho produzido, para cada insumo empregado. 
 
TABELA 1 - Índices de desperdícios avaliados por Soibelman material, perdas (a), perdas(b). 
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TABELA 1 - Índices de desperdícios avaliados por Soibelman material, perdas (a), perdas(b). 

 
 
 
 De acordo com Zordan (1997), e importante salientar que os valores dos desperdícios 
obtidos por Soibelman, não representam a quantidade de entulho produzido na obra, porque 
foram calculados com base em quantitativos teóricos levantados na etapa de orçamento e não 
por meio da quantificação do entulho gerado no canteiro de obras. 
 Conforme levantamento realizado Pinto (1987), que analisou a composição do 
entulho proveniente de canteiros de obras, em torno de 64% do material é formado por 
argamassa, 30% por componentes de vedação (tijolo maciço, tijolo furado, telhas e blocos) e 
6% por outros materiais, como concreto, pedra, solo, papel e plásticos (Tabela 2). 
 
TABELA 2 - Composição média dos resíduos de construção 
 

 
 
 
 Na composição apresentada tanto na tabela 2 como na tabela 1 que foram 
confeccionadas baseadas em dois pontos de vista diferentes, pode-se compreender que o 
resíduo é um material básico de qualidade, formado por parcelas de agregados com poder de 
reaproveitamento, predominando principalmente os rejeitos de argamassa e tijolos cerâmicos.  
 Na Tabela 3, foi apresentada a geração de entulho e a possibilidade de sua utilização 
nas principais cidades brasileiras em pavimentação como sub-base para vias e construção de 
habitações de interesse social, onde seria totalmente satisfeita, porém ações incentivadoras por 
parte das políticas públicas precisam ser aprovadas pelos governantes. 
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TABELA 3 - Geração de entulho e possibilidades de utilização 
 

 
 
 É inegável, portanto, que o montante de resíduo gerado no país é muito grande, 
sendo uma necessidade não só ambiental como econômica definirmos outras formas de 
utilização, o que justifica todo esforço no sentido de reaproveitamento deste material. 
 Para Zordan (1997), a criação de incentivos aos construtores, coletores de resíduos e 
proprietários dos imóveis em construção, é de grande importância para que se inicie um 
amplo processo de reciclagem deste material. Processo esse que, se bem planejado e 
estruturado, pode contribuir significativamente para a redução dos custos sociais causados 
pelo depósito indiscriminado de entulho nos vazios urbanos e possibilitar uma desaceleração 
no consumo de recursos de difícil renovação, como a areia natural e pedra brita. 
 Como exemplo disto na cidade de Curitiba/PR, em 13 de março de 2006 a Câmara de 
Vereadores aprovou texto do projeto de lei que entre outros benefícios autoriza concessão de 
incentivos e facilidades fiscais para empresas e cooperativas que iniciarem programas de 
reciclagem do resíduo da construção e demolição e patrocinarem o desenvolvimento de 
tecnologia. 
 
 
4. Objetivo 
 
 O objetivo deste artigo é apresentar como foi possível introduzir ações para gestão de 
resíduo na etapa de assentamento de alvenaria e revestimento de paredes com argamassa, em 
uma obra onde prioridades para ações de planejamento estavam voltadas para os campos de 
custo e prazo de execução. 
 
  
5.Metodologia 
 
5.1 Universo da pesquisa 
 
 Foi escolhido um canteiro de obra destinado à construção de uma unidade de apoio a 
educação infantil da Prefeitura da Cidade de Curitiba, contratada através da modalidade 
concorrência pública pelo menor preço. 
 Apesar de certificada a construtora pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
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Produtividade na Habitação (PBQP-Hab.), a mesma não disponha de entusiasmo em 
implantar novas especificações em seu processo produtivo, e quando procurado o mestre de 
obras, notou-se a falta de motivação, talvez proporcionado pelo não reconhecimento por 
metas atingidas e também a falta de esclarecimento aos operários de programas de qualidade, 
segurança e preservação do meio ambiente o que dificulta o trabalho de conscientização da 
importância destas mudanças, situação que é comum neste setor.  
 As equipes não trabalham de maneira coordenada, pois a instabilidade característica 
deste segmento de mercado faz com que a cultura da estabilidade de emprego não seja 
comum, como conseqüência o espírito de equipe e cooperação não se perpetua entre todos os 
funcionários, o que dificulta a coordenação das equipes e prazos de execução pelo mestre de 
obra. 
 
5.2 Desenvolvimento  
 
5.2.1 Proposta de trabalho 
 
 Para obter a concordância do desenvolvimento da pesquisa foi proposto como 
resultado prático a gerencia da construtora os seguintes pontos: 
-redução do volume de resíduo a remover da obra, uma vez que a mesma não dispunha de 
área escavada de subsolo para reaterro, prática comum, porém incorreta na maioria das obras 
para dar fim ao volume exagerado de resíduos; 
-organização e limpeza no canteiro de obra uma vez que a mesma receberia visitas constantes 
da equipe de ação social da Prefeitura Municipal de Curitiba a qual se destinava a obra; 
-aproveitamento do material a demolir composto por tijolos, argamassa de um muro de divisa 
e uma residência existente no terreno; 
-desafio de implantar outro sistema de execução de alvenaria e revestimento de paredes, 
tarefas bastante comum para os operários, e a primeira vista com pouca oportunidade de 
melhorias pela sua simplicidade; 
-desafio de desenvolver uma mistura para argamassa de cimento + areia + resíduo + água que 
atendesse condições de trabalhabilidade, aderência e acabamento superficial quando 
analisadas pelo próprio operário na obra, baseado na experiência de aplicação de argamassa.  
 
5.2.2 Coleta de dados 
A coleta de dados compreendeu quatro etapas e foi aplicada em equipe composta por 04 
pedreiros e 06 serventes, foi desenvolvido questionário com aplicação no canteiro de obras e 
avaliado resultados com a equipe de coordenação da obra Engenheiro, mestre e estagiário.  
-identificar quais os critérios utilizados pelo profissional pedreiro para qualificar as 
propriedades de uma boa argamassa para assentamento de tijolos cerâmicos e revestimento de 
paredes; 
-identificar quais critérios poderiam ser empregados e como poderiam ser relacionados com 
as propriedades de uma argamassa de qualidade de acordo com as normas técnicas da ABNT; 
-identificar o grau de entendimento dos operários com relação à degradação que a construção 
civil provoca a partir do momento que se instala o canteiro de obras; 
-identificar o grau de entendimento da expressão “É necessário reusar para poupar e garantir o 
futuro”. 
 
5.2.3 Definição de ações 
 Baseados no resultado obtido dos questionários foram definidos as ações que 
balizariam a pesquisa, de modo a garantir primeiro que os resultados práticos proposto para a  
empresa fossem alcançados, segundo que as mudanças sugeridas fossem facilmente 
visualização pelos operários, o que traria uma sensação de vitória, facilitando mudanças mais 
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profundas. 
 
As ações implantadas foram: 
-Transmitir de maneira fácil e rápida a necessidade de reduzir o desperdício de materiais, 
desvinculando a questão de economia para dono da obra, relacionando a necessidade de 
economizar para garantir um futuro melhor para filhos e netos, fazendo-os refletir como seria 
a vida sem água e energia elétrica devido à degradação provocada no meio ambiente; 
-Definido traço para argamassa mista de cimento+areia+resíduo, baseado na experiência do 
pedreiro que faria testes comparando as qualidades como aderência, trabalhabilidade, tempo 
de secagem ao toque e acabamento superficial. Sendo o traço escolhido analisado pelo 
operário em cada um dos itens, forçando a reflexão sobre sua opinião em relação a qualidades 
da argamassa produzida com resíduo;  
-Decidido que valor da resistência no ensaio à compressão simples para argamassa mista de 
areia natural como parâmetro para definir o traço da argamassa mista com resíduo a ser 
utilizado, verificado  em corpos de prova cilíndricos de 5X10cm; 
-Só seriam confeccionados corpos de prova para os traços que atendesse as exigências de 
aplicação definidas pelos operários, após avaliação das misturas aplicadas em uma parede de 
muro de divisa como teste; 
-Paralelo à atividade de definição de traço e acompanhamento de aplicação da argamassa de 
assentamento e revestimento foram introduzido ações para reduzir o desperdício de material 
como, reunião as segundas e quartas-feiras com o mestre e engenheiro para avaliar o 
andamento da tarefa, o fluxo de trabalho, as possíveis interferências, comentar progressos e 
analisar as deficiências; 
-Obrigatoriedade de limpeza e organização do local de trabalho todo final de expediente 
executada pelo próprio profissional responsável pela realização da tarefa;  
-Como planejamento de curto prazo; a técnica do comprometimento foi aplicada com a 
introdução de ações de controle que seriam executadas durante as atividades, e que seriam 
avaliadas através de cheklist, de forma que se não fossem cumprido os prazos ou ocorressem 
interferências seriam facilmente identificados, em que etapa da tarefa ocorreu e quais as 
medidas corretivas que já na etapa seguinte poderiam ser implantadas. 
 
5.2.4 Divulgação do planejado 
 Como verificado na literatura a divulgação do que se pretende e qual o resultado 
esperado, foi feito de forma simples com linguagem acessível em pequenas reuniões às 
segundas feiras após a avaliação do andamento das atividades com a gerência da obra. 
 Durante essas reuniões foi solicitado aos operários que comentassem as dificuldades 
encontradas, como forma de auxiliar na definição das possíveis saídas para interferências, 
como por exemplo: 
-a dificuldade de se obter uma mistura homogênea devido a grande variação na composição 
do resíduo que vinha de outras obras da construtora; 
-como manter a dosagem de água e cimento similar para as diversas dosagens realizadas 
durante o dia nas caixas amassadeiras de cada profissional; 
-como dosar a quantidade de material a preparar de forma que no final do expediente em 
função da organização e limpeza não houvesse volumes exagerados de sobras; 
-como apresentar resultados sem que fossem realizadas medições diárias no andamento dos 
serviços; 
-ouvir a opinião do operário após aplicar novos procedimentos e conferir os resultados, da 
validade de estar aberto para novos conhecimentos.     
  
5.2.5 Controle de ações 
 Sem o monitoramento constante nas diversas fases da execução das tarefas, não se 
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faz possível frente a mudança de costumes, necessitando em um primeiro momento pressão 
no sentido da alteração dos procedimentos, para que as dificuldades apareçam e possam ser 
avaliadas. 
 Ficou caracterizado que os operários incorporaram novos procedimentos quando o 
cheklist é realizado pelo próprio, à medida que o trabalho é executado, contribuindo assim na 
formação de senso crítico em relação à qualidade do seu trabalho. 
 O controle na definição do traço para mistura com resíduo deve ser cuidadoso, com 
especial atenção para a consistência da mistura, pois pode ficar com pouca trabalhabilidade ou 
com um elevado índice de fissuras após a secagem. 
 Não deve conter outros resíduos principalmente o gesso e pedaços de madeira, sendo 
o melhor aproveitamento para a situação em que a coleta é seletiva em cada etapa de 
execução das tarefas. 
 Na moagem do resíduo de tijolo cerâmico para evitar a formação de poeira foi 
adicionado água, resultando em uma pasta com muitos finos, devendo ser adicionado areia 
natural na proporção de 50% a menos do que para o traço original, melhorando assim a 
trabalhabilidade; 
 Como mostra a figura 1, o resíduo recebido de outras obras não estava separado em 
parcelas de argamassa de cal e cacos de tijolos cerâmicos. 
 

        
FIGURA 1- Composição dos agregados para mistura com resíduo 
FIGURA 2 - Organização interna da obra 
 
 
 A retenção de água da mistura com resíduo mostrou-se presente devido à presença 
dos finos resultante da moagem com o moinho de rolo (figura 3 e 4),facilitando a aplicação 
em maiores áreas  pois o tempo de espera para alisamento aumentou, contribuindo para cura 
mais lenta com menor índice de fissuras superficiais. 
 

       
 
FIGURA3 e 4 - Equipamentos de maogem tipo rolo 
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 Foi eliminada por completo a adição da cal pela avaliação dos pedreiros, não 
sentindo diferença tanto nas tarefas de assentamento, aderência ao lançamento e 
trabalhabilidade no alisamento, contudo foi previsto que o traço fosse composto de no mínimo 
30% de resíduo de argamassa de revestimento de paredes, ou seja com a cal já incorporada . 
 O tempo de secagem para adquirir resistência e aderência é mais longo devido à 
presença do resíduo de tijolos cerâmico, que retém mais água no estado fresco, o que para 
uma cidade como Curitiba que possui elevado índice de umidade relativa no ar exige o tempo 
de cura maior, necessitando de intervalo mais longo para execução das tarefas seguintes como 
cal fino, massa corrida e revestimento com azulejos. 
   
 
6. Análise dos resultados  
  
 Esta etapa do estudo só foi possível devido o envolvimento  e interesse dos  operários  
em participar do trabalho, provando que quando se valoriza a experiência profissional mesmo 
em classes com baixo índice de alfabetização a cooperação acontece e com pouco de 
persistência  se atinge os objetivos.  
-com o controle sobre as tarefas foi possível verificar competências de alguns operários em ter 
iniciativas de repassar para os colegas características de qualidade e procedimentos não 
percebidos por todos da equipe; 
-sendo o próprio operário que avalia as características da mistura para confecção de 
argamassa, isto propicia o conhecimento de como a variação dos agregados (granulometria) e 
composição (resíduo e areia natural) podem influenciar na qualidade das argamassas; 
-a dificuldade em definir um traço para a nova mistura com resíduo de alvenaria e argamassa 
para emboço de paredes, provou que não é eficiente o sistema de coleta e limpeza de obra 
atualmente empregado na maioria dos canteiros quando se trata em reaproveitar os resíduos; 
-a coleta seletiva dos resíduos componentes das atividades de elevação de alvenaria , 
revestimentos de paredes e cortes para embutir tubulações, só se justifica se a empresa 
adquirir ou locar equipamento para moagem do resíduo para reutilização no próprio canteiro, 
ou quando se estabelecer uma parceria com transportadores que coletem e vendam este 
material para centrais de reciclagem, propiciando um custo de remoção diferenciado para 
obras que adotem a coleta tipo seletiva do material para reaproveitamento; 
-a falta de esclarecimento característico dos trabalhadores da construção civil constitui uma 
oportunidade para que os estudos práticos passem a fazer parte do dia-a-dia dos canteiros, 
possibilitando que inovações tecnológicas sejam testadas e aprovadas pelos operários de 
forma a realmente contribuir para o aperfeiçoamento da mão de obra e melhoria na qualidade 
do trabalho; 
-o monitoramento constante com o passar do tempo passa colaborar para que não só os 
envolvidos nas tarefas, como também operários e empreiteiros de outras atividades acabem se 
enquadrando nos procedimentos de melhorias para organização e segurança do canteiro de 
obra. 
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