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Uma  das  exigências  para  liberação  da  Licença  de  Instalação  de  qualquer  empreendimento  é  a
apresentação  do  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil  (PGRCC).  O  Hospital
Veterinário da Universidade de Caxias do Sul, que está em fase de projeto, necessitará deste documento,
a  fim  de  orientar  o  correto  gerenciamento  dos  resíduos  gerados  durante  a  construção  do
empreendimento.  Este  trabalho  visa  subsidiar  a  elaboração  do  PGRCC  utilizando  como  diretriz  a
Resolução CONAMA, bem como, o Termo de Referência instituído pelo decreto n° 13.179, que orienta os
grandes  geradores  do  município  de  Caxias  do  Sul,  quanto  a  caracterização,  a  segregação,  o
acondicionamento,  o  transporte  e  a  destinação  final  dos  resíduos  gerados  na  construção  civil.  Para  a
caracterização  dos  resíduos  a  serem  gerados,  utilizou-se  o  quantitativo  de  material  que  será  utilizado
para a construção do empreendimento estabelecido no projeto da obra. A estimativa de resíduos gerados
foi realizada utilizando-se o percentual de desperdício apontado na literatura de Poletto e Espinelli. Com
base  na  geração  estimada,  foram propostos  recipientes  para  o  acondicionamento  de  cada  classe,  bem
como, suas dimensões e características. Foram analisados ainda, os locais para armazenamento durante
a execução da obra. O PGRCC deve apontar os serviços terceirizados para transporte e para destinação
final  que  estejam  devidamente  licenciadas  e  que  atendam  aos  pressupostos  legais,  resolutivos  e
normativos,  para tal.  Essas deverão ser contratadas antes do início da construção do empreendimento,
sendo importante a verificação da disponibilidade para receber a quantidade de resíduos a ser gerada. A
proposta  desenvolvida  apresenta  ainda,  a  descrição  de  ações  de  educação  ambiental  para  os
trabalhadores que estarão envolvidos na obra e um cronograma da implementação do PGRCC em todo
período  da  construção  do  empreendimento.  A  proposta  desenvolvida  do  Hospital  Veterinário,  ainda
carece  de  elementos  relativos  aos  materiais  para  a  construção  do  empreendimento,  uma  vez  que  o
projeto  está  em  fase  de  definição,  o  que  influenciou  na  estimativa  dos  resíduos  gerados  e  poderá
igualmente levar a revisão das demais etapas do gerenciamento. Por isso, o PGRCC deve ser finalizado
quando  todas  as  informações  fundamentais  estiverem  definidas.  A  importância  do  conhecimento  das
ações  de gerenciamento de resíduos  para  os  profissionais  da construção civil  é  de extrema relevância,
pois visa a preservação ambiental,  a organização no canteiro da obra e a diminuição do desperdício de
materiais.
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