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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema principal “um estudo de caso na empresa 
derivados de cimento águia branca”. Fazer um estudo sob os custos da produção e 
verificar em quais produtos o uso do material em estudo será mais vantajoso. O 
objetivo é implantar este projeto na empresa estudada, fazendo algumas mudanças 
e tirando do meio ambiente o que é descartado e ainda melhorando a produção, pois 
o resíduo até então não era reutilizado e a ecologia sofre com o descuido que a 
população tem a respeito e não se preocupam com a sustentabilidade a qual este 
estudo tem por objetivo, ou seja, comparar as consequências e buscar soluções 
para amenizar o problema que diz respeito ao meio ambiente, buscando soluções 
juntamente com a comunidade, e também conscientizando a todos do grave 
problema que causa aos habitantes. O objetivo desta investigação é possibilitar as 
empresas do ramo da construção civil em dar um destino correto de seus entulhos 
de final de obra e ajudar nas questões ambientais alem de conscientizar a 
população de que por mais simples que seja o trabalho a ser realizado é de grande 
valia para uma boa recuperação dos mananciais do município e ainda Procurar por 
soluções que não agridam o meio ambiente. Esta pesquisa, quanto aos fins 
classifica-se como Exploratória e quanto aos meios classifica-se como Estudo de 
caso, apoiado em pesquisa bibliográfica. 

 
 
 
 
 
 

Palavras chaves: Sustentabilidade; Meio Ambiente; Entulho; População. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 

O presente trabalho pretende abordar aspectos teóricos e práticos do sistema 

de produção da empresa a qual se enquadra o tema aqui proposto, tratando assim 

de um assunto pertinente e que sem duvida trará um conhecimento amplo nas áreas 

da Administração, dando um enfoque maior no que diz respeito ao meio ambiente, 

sendo que uma das mais preocupantes causas são os depósitos de entulhos 

descartados a céu aberto sem um cuidado sequer das autoridades competentes, 

assim sendo procuramos por soluções juntamente com a comunidade pesquisando 

e também conscientizando a população do grave problema que causa ao meio 

ambiente, pois um grande numero de entulhos está aumentando com o 

desenvolvimento do município e  isto se agrava ainda mais. 

Objetiva-se buscar parcerias que venham contribuir e a solucionar o problema 

proposto, procurar por soluções que não agridam o meio ambiente, encontrando 

resultados com a população do nosso município, a empresa em estudo já está 

fazendo a parte que lhes cabe para dar este destino correto aos resíduos de final de 

obra, a mesma poderá oferecer ainda algum incentivo para seus clientes 

contribuírem  com a  entrega deste material em local apropriado. 

Nesta proposta, entulhos resultantes do processo de demolição seriam 

doados e reaproveitados para fabricação de blocos ou placas para a construção, 

sem custo de transporte para o município, Estas sobras de tijolos e concreto após 

ser trituradas deverão ser misturadas ao cimento ou argamassa, em substituição a 

areia - forma clássica de construção.  

O resultado da mistura seria colocado em molduras, resultando em milhares 

de placas pré-moldadas, e em união com a população Encontrar uma solução que 

venha contribuir com a despoluição do meio ambiente e ainda assim tirando do meio 

ambiente os entulhos de final de obra os quais são descartados sem uma 

preocupação com o futuro. 

Objetivos específicos: 

-Conhecer o funcionamento da empresa;  

-diferenciar quais tipos de agregados a ser reutilizado; 

-identificar os produtos a serem separados; 
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-promover a conscientização dos colaboradores. 

A proposta aqui apresentada é: Encontrar os resultados nos custos da 

produção e verificar se é viável a reutilização dos detritos na industrialização de 

novos produtos? 

Esta pesquisa justifica-se em função de possibilitar as empresas do ramo da 

construção civil em dar um destino correto de seus entulhos de final de obra e ajudar 

nas questões ambientais alem de conscientizar a população de que por mais 

simples que seja o trabalho a ser realizado é de grande valia para uma boa 

recuperação dos mananciais do município. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1. TIPO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, quanto aos fins classifica-se como Exploratória, que segundo 

GIL, (1995) é aquela que tem caráter exploratório, a qual visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explicito ou a construir hipóteses.    

Quanto aos meio classifica-se como Estudo de caso, apoiado em pesquisa 

bibliográfica que de acordo com GIL (1995), “quando elaborada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente 

com material disponibilizado na internet ”.   

LAKATOS (2008) define que conhecimento cientifico é útil, pois, na busca  da 

verdade, sua objetividade cria ferramentas de observação e experimentação que 

como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito 

sobre determinado assunto. 

 

 

1.2. UNIDADE DE ESTUDO DE CASO  

 

Foram realizados trabalhos de ordem prática na empresa: João Carlos 

Pelônio da Silva ME, CNPJ: 24247202/0001-09 situada na Rua Guarani 594 bairro 

aeroporto na cidade de Clevelândia-Pr a qual tem como função principal fabricação 

de produtos derivados de cimento, o referido trabalho foi realizado no período de 01 

de agosto de 2017 a 03 de novembro de 2017. 

 

1.3. FORMA DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados bibliográficos foram extraídos junto ao acervo da FAMA-faculdade 

municipal de educação e meio ambiente, pesquisas na internet, artigos sobre o 
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assunto, no escritório contábil o qual da suporte para a empresa, e na própria 

empresa objeto deste estudo. 

 

1.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados da pesquisa bibliográfica foram estruturados em tópicos, segundo a 

sua natureza para dar suporte aos estudos de ordem prática a ser realizada na 

empresa. Quanto ao levantamento de dados, os resultados serão organizados em 

tabelas e gráficos. 

 

1.5. CRONOGRAMA 

 

 O presente trabalho cuja duração total completou 160 horas foi dividido nas 

etapas a seguir: 

 2017 Total 

                             Etapas JUL AGO SET OUT NOV HRS 
Seminário de pesquisa 5h     5h 

Definição do Plano de trabalho 10h     10h 

Estudos bibliográficos iniciais 5h     5h 

Elaboração do Projeto do TCC 10h     10h 

Estudos bibliográficos complementares  10h 15h 10h  35h 

Coleta de dados  10h 10h 10h  30h 

Análise de dados  10h 5h 10h  25h 

Redação do Relatório do TCC   10h 10h    10h 30h 

Preparação da apresentação dos resultados     10h 10h 

Totais. 30h 30h 40h 40h 20h 160h 

  
 

 

 

 

 



12 
 

CAPITULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A HISTÓRIA 

    

 A história da construção civil vem desde os primórdios dos tempos, estudos 

dão conta de que as primeiras moradias foram às cavernas que as abrigavam da 

chuva, do sol, e de animais perigosos, estes homens eram conhecidos como 

nômades, pois os mesmos não tinham moradias fixas, moravam onde podiam caçar 

pescar e colher frutos e raízes para sua sobrevivência dependiam da natureza para 

sua sobrevivência, muitas vezes estes homens conhecidos como pré-históricos 

lutavam com os animais para garantir um espaço, com a descoberta do fogo estes 

homens conseguiram uma forma de espantar os animais e iluminar o seu ambiente, 

com o passar dos tempos os mesmos melhoravam suas cavernas, passaram a 

construir abrigos com outros materiais, pois aprenderam a lidar e a aproveitar melhor 

os recursos da natureza como pedras, ossos, galhos, folhas das arvores e palhas 

mais tarde descobriram que podiam utilizar o barro misturado com folhas secas para 

construir seus abrigos assim começou a surgir com esta evolução às moradias e as 

primeiras cidades e assim o mundo foi crescendo e se desenvolvendo até os dias de 

hoje. 

 As primeiras moradias que a história conta no Brasil surgiram há meados de 

10 mil anos A/C e se chamavam tambaquis que tem origem indígena, uma junção de 

tambá (concha) e ki (depósito) os tambaquis foram encontrados ao longo de toda 

costa brasileira as quais eram construídas em formato de esqueleto humano, 

artefatos de pedra, cerâmica e concha, estas construções variavam de tamanho 

conforme o tamanho da aldeia. Mais tarde viriam a construir as malocas que são as 

moradias dos índios até os dias de hoje.  

 Com a evolução de o próprio ser humano ter a necessidade de moradias para 

abrigar suas famílias surgiu então o comércio e com o mesmo o desenvolvimento e 

surgimento de novas técnicas, pois até então as casas eram fabricadas a partir de 

madeiras e barros, mas não parou por ai foi se descobrindo inúmeras possibilidades 

de melhorias e o que se vê hoje são obras arquitetônicas, prédios com dezenas de 

andares onde utiliza pouco espaço de terreno com centenas de moradores que se 



13 
 

abrigam neste mesmo espaço. Vemos em todo o planeta todos os tipos de 

construções, desde uma boa moradia até as péssimas condições humanas. Obras 

imponentes que vão alem da imaginação, como exemplo das torres construídas no 

deserto nos países árabes indo contra as possibilidades da natureza e em contra 

partida nos países pobres pessoas vivem na miséria e moram em barracos cobertos 

de lona.  Fonte: (moradia21.blogspot.com.br/2010/10/as primeiras moradias.html.)         

 

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM 

 

  A história da reciclagem é bem antiga conforme a professora e pesquisadora 

norte americana Susan Strasser (1982), na década de 1940 o mundo se deparava 

com um de seus piores conflitos, a segunda guerra mundial, após os ataques a 

economia norte americana voltou se totalmente para a produção bélica. Fora dos 

campos de batalha a população civil empenhava-se em suprir a indústria de 

matérias-primas escassas e altamente necessárias como borracha, metais, papel, 

madeira, latas e tecidos. Nos países envolvidos no conflito, inclusive o Brasil, 

campanhas governamentais incentivavam os cidadãos a doar jornais velhos, 

panelas, vasilhames de leite, restos de alumínio, pneus, enfim tudo que pudesse ser 

reutilizado para o esforço da guerra.   

 O estimulo a reciclagem durante a guerra foi excepcional, porem, não era 

estranho a cultura do século XX. No período anterior ao boom econômico que se 

seguiu a segunda guerra mundial, não existia o consumo em massa, e bens 

fartamente adquiridos eram raros. Porem os norte americanos tinham certa 

resistência em se livrar de seus pertences velhos, hoje considerados inúteis, devido 

as dificuldades econômicas da época, seja pela vida difícil daquela primeira geração 

de imigrantes ou o processo do comércio de material usado, o fato é que não se 

jogava nada fora, as pessoas compravam alimentos por volumes e não em pacotes, 

faziam sopa com os restos de refeições, fabricavam brinquedos de caixinhas velhas 

de papelão  e sobras de panos, consertavam tudo que pudessem ser reutilizados e, 

em ultimo caso, queimavam o que não tinha mais função para manter as casas 

aquecidas, o comércio regional , nacional e internacional de trapos era muito ativo 

porque se tratava de matéria-prima necessária na industria de papel, a importância 
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dos catadores e as crianças faziam biscate vendendo o que encontravam pelas ruas 

como: pedaços de lonas, tiras de metal, carvão e garrafas de vidro, mas tudo isto 

mudou com o extraordinário desenvolvimento econômico e de novas tecnologias 

que se seguiram após - guerra, de 1950 pra cá, o PIB não só dos Estados Unidos, 

mas de todos os outros países, aumentou consideravelmente, durante mais de duas 

décadas de prosperidade que se seguiram ao fim da segunda guerra mundial,  não 

fazia  sentido reutilizar o que havia sido comprado se a maior parte dos bens era 

produzida rapidamente e a preços relativamente acessíveis.  Quando não eram mais 

necessários, itens comuns como roupas, utensílios domésticos e refrigeradores, 

eram simplesmente jogados fora e substituídos por outros novinhos em folha.  A 

troca passou a ser incentivada à medida que promovia o crescimento das máquinas 

industriais e se criavam mais empregos, guardar coisas velhas ou reutilizar produtos 

tornou-se antiquado ou fora de moda. 

 Porém nas próximas décadas seguiu-se o consumismo e a força da 

reciclagem vinha tornando se cada vez mais evidente, sendo que o que não se 

reutilizava mais então era descartado nos lixões e o pior nos rios deixando as águas 

poluídas e o aumento era a nível exorbitante. 

 No inicio da década de 1980, o então economista Ignacy Sanchs (2002) 

fundador do Centro Internacional sobre Pesquisa e Meio Ambiente em Paris, 

desenvolveu o termo (ecodesenvolvimento) como uma alternativa de 

desenvolvimento a longo prazo baseado em três princípios: eficiência econômica, 

justiça social, e sustentabilidade ecológica. Propôs ainda que cada região do planeta 

buscasse soluções especificas para seus problemas, levando em conta os dados 

ecológicos, culturais e as necessidades imediatas e de longo prazo dentre outras 

questões as mais urgentes como a redução do volume de resíduos e de poluição, 

por meio da conservação e reciclagem de energia e recursos, e a autolimitação do 

consumo material pelos países ricos e pelas camadas sociais privilegiadas em todo 

o mundo.  

 

2.2.1. O QUE FAZER COM OS RESIDUO 

 O problema do lixo não é atual e vem desde a Grécia Antiga, a preocupação 

com restos de alimentos e de outros materiais bem como do esgoto já era discussão 

que segundo as pesquisas datam de 500 anos A/C, a cidade de Atenas criou o 
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primeiro lixão municipal, exigindo que os detritos fossem jogados a cerca de dois 

quilômetros das muralhas que a cercavam. Muito mais tarde, a vida nas cidades 

medievais implicou no contato com dejetos, carcaças de animais, restos de 

alimentos acumulados nas ruas, sobre os quais se era obrigado a caminhar ao 

mesmo tempo em que se sentia um cheiro não muito agradável. Já nos tempos de 

hoje há caminhões que recolhem os lixos e levam aos depósitos chamados de aterro 

sanitário.  

 Em 1987, foi noticia a via-crúcis da barcaça Mobro 4000, que saiu de Nova 

York cheia de lixo para ser incinerado em outro estado norte americano, depois de 

percorrer toda a costa e ter sua entrada recusada chegando até Belize, na America 

central, a mesma retornou ao porto de partida e o lixo foi incinerado mesmo em 

Nova York, dando inicio ao movimento a favor da reciclagem dos anos 1990 nos 

Estados Unidos. Os impactos ambientais decorrentes da ação do homem ganhou 

força com a divulgação do relatório Nosso Futuro Comum, elaborado por um grupo 

de especialistas sob a coordenação da então primeira ministra da Noruega, Clo 

Brutland a convite da (ONU), o documento tornou conhecido o conceito de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, que o crescimento econômico sem a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas e da sociedade não era real. 

 A partir da iniciativa de alguns países, como Japão, Alemanha, e Canadá, 

ganhou força o conceito dos três (Rs), reduzir, reutilizar, reciclar, traduzindo significa 

reduzir  a geração de resíduos mediante novos hábitos na hora da compra e 

técnicas industriais; reutilizar embalagens e outros produtos de uso cotidiano, 

retardando o descarte; e por fim reciclar o material descartado após o consumo, 

transformando os seus componentes em matéria-prima industrial para a fabricação 

de novos produtos,  a origem do conceito reciclagem esta presente na própria 

natureza, todas as plantas e animais mortos apodrecem e se decompõem, neste 

processo, são destruídos por larvas, minhocas, bactérias, fungos e os elementos 

químicos ajudam a enriquecer a terra de nutrientes que vão contribuir para que um 

novo ciclo de vida se inicie e a partir daí tudo recomeça novamente.   Fonte: 

(ecologiaeconciencia.Blogspot.com/2009/06/origem  e historia da reciclagem.html) 
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2.2.2. O QUE FAZER COM ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO  

  

 Um dos meios de se criar algo novo no mercado sem duvida é as novas 

ideias, e as mesmas colocadas em prática então são dignas de empreendedores 

que fazem a diferença para o bom desenvolvimento do país. 

 Todo desperdício que ocorre nas construções seja no Brasil ou no mundo é 

um volume imenso, e este com certeza é um problema grave que aumenta a cada 

novo empreendimento imobiliário, isto tem solução, basta ter coragem, ser 

persistente em resolvê-los, indo em  busca de novas técnicas e oportunidades pois o 

que não tem mais serventia para alguns para outros é apenas o começo de nova 

oportunidade,  ganho e contribuição ao planeta terra. 

  Buscando soluções juntamente com a população do nosso município, e 

conscientizando a população do grave problema que causa ao meio ambiente, 

tratando assim de um assunto pertinente e que sem duvida trará um conhecimento 

nas áreas da construção civil, dando um enfoque maior no que diz respeito ao meio 

ambiente, sendo que um dos mais preocupantes depósitos para a proliferação do 

mosquito Aedes- Aegypti, transmissor da dengue, é o grande número de entulhos 

que está aumentando nos canteiros de obras, Os resíduos de construção civil 

poderá encontrar um grande número de finalidades para reutilização, desde que 

devidamente tratados e analisados.                                                      

Segundo Hansen (1992), uma vez que o agregado tenha sido britado, 

peneirado e se necessário descontaminado, pode-se encontrar aplicações tais 

como:  

- Enchimentos em geral;  

- Enchimento em projetos de drenagem; 

- Sub-base ou material de base para construção rodoviária;  

- Agregado para novos concretos.  

Um exemplo seria a construção de placas de concreto para construção de 

moradias com baixo custo sendo utilizadas nas casas, e seria confeccionada por 

pessoas capacitadas e ainda por voluntários que possam trabalhar no projeto, a 

prefeitura construiria um galpão oficina para confecção das mesmas. 

Mas somente teria acesso a este trabalho as pessoas que tenham 

conhecimento do trabalho ou treinadas, ainda poderá ser um trabalho para o 
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pagamento de delitos leves um exemplo é a infração de transito. E os demais 

poderiam receber uma gratificação por mês, pago pelo município, 

Seleção - As famílias beneficiadas com as casas seriam selecionadas pelo 

Serviço de Assistência Social do município, que está encarregado de promover 

ações de educação e saúde com esta população e as quais colaborariam com a 

busca deste material.  

Uma máquina trituradora de resíduos de concreto poderá ser desenvolvida e 

tem custo, e este custo seria pago com as vendas deste material ainda incentivar as 

pessoas envolvidas para obter aperfeiçoamento e um conhecimento que venha 

contribuir e a solucionar o problema proposto, procurando por soluções que não 

agridam o meio ambiente, buscando soluções juntamente com engenheiros da 

construção civil e a comunidade em geral, conscientizando a população do grave 

problema que causa ao meio ambiente, a empresa em estudo esta fazendo à parte 

que lhes cabe para dar este destino correto aos resíduos de final de obra, a mesma 

poderá oferecer ainda um incentivo para que os clientes contribuam com a entrega 

deste material em local apropriado, e este incentivo seria um desconto maior na 

aquisição dos produtos da empresa. 

 

É fundamental implementar a minimização e o gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos, com participação da sociedade na 
busca de soluções, visando à redução dos riscos sanitários e ambientais, à 
melhoria da qualidade de vida e da saúde das populações e ao 
desenvolvimento sustentável. (GÜNTHER, 1999) 

 

Está disponível no site do MMA (Ministério do Meio Ambiente) um manual 

com recomendações de licenciamento para áreas de manejo de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos (MMA, 2003). O manual está baseado na 

resolução 307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que trata 

da destinação destes materiais. Ele foi estruturado pela Secretaria de Qualidade 

Ambiental nos Assentamentos Humanos, do MMA, em parceria com o Ministério das 

Cidades.  

Conforme normas do CREA/PR existem varias maneiras de se reutilizar estes 

materiais, quando se esta no inicio da obra é de praxe abrir uma vala ficando os 

entulhos enterrados não ocupando espaço nos canteiros ficando assim a área limpa 

e livre de possíveis acidentes, mas na realidade não é isto que acontece, pois há 
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pouca informação sobre o assunto e os pedreiros não dão importância para este 

fato, até porque não lhes cabe esta responsabilidade, deixando estes resíduos a céu 

aberto, no Brasil as construtoras que dão importância ao assunto são muito poucas, 

pois as obras são destinadas as cidades grandes, onde não se tem um local 

apropriado para descarte sendo levado até lixões ou aterros sanitários. 

Para Picchi (1993) o desperdício na construção civil brasileira é muito alto se 

comparado a outros países. Picchi (1993) estima que o desperdício relacionado ao 

entulho gerado, expresso em porcentagem do custo da obra, é da ordem de 5%. 
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

3.1. RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRAFICA 

  

 O estudo feito a partir do nascimento das civilizações foi possível identificar 

como eram as construções e moradias destes povos até o presente momento o qual 

deu grande ajuda à elaboração deste trabalho, pois o conhecimento nesta área é 

muito importante para o desenvolvimento econômico e sustentável do planeta terra, 

mas somente com muita pesquisa, esforço, e força de vontade é que se chega ao 

resultado final e este ainda tem muito a melhorar pelo fato de se esperar muito das 

pessoas que tem o poder da decisão, as leis deveriam ter mudanças significativas 

para então passar a ser respeitado nosso planeta como deveria ser.     

 Através dos estudos realizados, entende-se que a forma mais adequada de 

apuração de resultados para a empresa em estudo é aquela que destaca as 

receitas, custos e despesas em função de cada centro de custo para obter o 

resultado esperado, ou seja, saber o custo de cada produto e diferenciar um produto 

do outro pela sua utilização esperando assim obter o lucro que a empresa almeja. 

 

3.2. QUANTO AO ESTUDO DOS CUSTOS  

  

 Compras referentes ao período de março a agosto de 2016 em metros 

cúbicos. 

Tabela n° 01 =tempo e material sem o uso dos detritos 

Tempo/material Areia Brita Pó de pedra Pedrisco 

Março a maio 78 m³ 27 m³ 39 m³ 53 m³ 

Junho a agosto 73 m³ 23 m³ 26 m³ 44 m³ 

Total 151 m³ 50 m³ 65 m³ 97 m³ 

     Fonte: Escritório Contábil Bela Vista  
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 Compras realizadas no período de março a agosto de 2017 já com o uso dos 

detritos, considerando que os preços variaram, pois o tempo que corresponde o 

estudo é de um (01) ano.  

Tabela n° 02 =tempo e material com o uso dos detritos. 

Tempo/material Areia Brita Pó de pedra Pedrisco 

Março a maio 73 m³ 24 m³ 36 m³ 48 m³ 

Junho a agosto 68 m³ 21 m³ 28 m³ 38 m³ 

Total 141 m³ 45 m³ 64 m³ 86 m³ 

Fonte: Escritório Contábil Bela Vista 

 Diferença observada no período de seis (06) meses, considerando que o 

preço médio do metro cúbico da areia é oitenta reais (80,00), e dos derivados da 

pedra quarenta e oito reais (48,00), obtivemos os seguintes resultados: 

Tabela n° 03 = diferença em metros cúbicos antes/depois do uso dos detritos 

Produto  Areia Derivados da pedra 

Período 2016 151x80, 00 =12.080,00 212x48, 00=10.176,00 

Período 2017 141x80, 00=11.280,00 195x48, 00=9.360,00 

Diferença total 10m³x80, 00=800,00  17m³x48, 00=816,00 

Fonte: Escritório Contábil Bela Vista 

 O uso deste material resultou em matéria prima utilizada para confecção dos 

materiais acabados, sendo possível a utilização do mesmo para vários produtos 

dando assim uma maior diversidade na linha de produção e aproveitamento de 

quase todo o material triturado, lembrando ainda que a empresa não possui um 

triturador potente que venha aumentar o uso deste material, no momento os 

trabalhos são feitos através de ferramentas manuais. 

 Aqui apresentamos os resultados em m³ de concreto já pronto para o uso, 

sendo que foram usadas as medidas conforme orientação do conselho regional de 

agrimensura (CREA), e também da engenheira responsável pelos produtos 

fabricados pela empresa.    
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Tabela n° 04 =diferença em metros cúbicos entre os períodos  

Ano de 2016 Período de seis (06) meses 285 m³ 

Ano de 2017 Período de seis (06) meses 302 m² 

Diferença total em m³   17 m³ 

Fonte: Escritório Contábil Bela Vista 

  

 Considerando ainda que o valor médio em reais do metro cúbico de concreto 

é de aproximados R$ 295,00, obtivemos neste período um lucro de: 17x295, 00 = R$ 

5.015,00. A partir do levantamento de dados realizado foi possível verificar que os 

resultados apareceram, embora não sejam percebidos no dia a dia dentro da 

empresa, mas é com foco, determinação e força de vontade que as coisas certas 

acontecem mesmo parecendo uma questão pequena e se não for prestado atenção 

fica difícil de saber o resultado da produção sem os dados reais que nos facilitam 

chegar ao resultado final.  

 Esta diferença em metros cúbicos de concreto ajudará a empresa a financiar 

uma máquina trituradora e a mesma será paga com o lucro obtido, e da locação 

para terceiros que por ventura venham necessitar dos trabalhos realizados pela 

mesma, dando um salto no aproveitamento dos entulhos e assim aumentando a 

produção gerando mais emprego e consequentemente renda para o município. 

 Foi possível perceber também que os colaboradores e também as pessoas 

envolvidas no processo estão vendo a questão com bons olhos e ambos têm 

colaborado com entusiasmo, pois sabem que os resultados vem trazer benefícios a 

todos indistintamente. 

 Diante disso, é importante ressaltar que por menor que seja a atitude a ser 

tomada, será sempre bem aproveitada, ainda que encontre barreiras que atrapalhem 

o andamento dos trabalhos, com certeza o beneficio é muito recompensador. 

 Ao começar os trabalhos na empresa conseguiu-se ver que a mesma não 

possuía uma marca que chamasse atenção, não tinha um marketing e a partir daí foi 

colocado um nome fantasia (derivados de cimento águia branca) sendo este nome 

aprovado então foi feito cartões de visita e colocado adesivos nos carros da 

empresa, uma placa com o nome e os telefones foi colocado na frente da empresa, 
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e para melhor aproveitamento da água da chuva foi colocado duas calhas grande 

para captar esta água a qual não estava sendo usada dando assim uma economia 

nos custos de produção, foi recolhido vários caminhões de entulhos os quais estão 

sendo armazenado no pátio e alguma coisa já esta sendo reutilizado, pois os 

materiais já contem cimento curado e quando é feito a nova massa os materiais 

acabam ficando muito mais resistentes, foi feito ainda anúncios em rádios locais 

para uma melhor divulgação, e foi desenvolvida  uma  página na internet. 

Mas o principal problema encontrado foi que estava se acumulando lixo 

proveniente de materiais quebrados nas obras, via-se muito material jogado fora e 

este mesmo material acabava por ficar acumulados nas ruas e consequentemente 

juntando água parada e alem da poluição que se estava acontecendo havia o 

problema da poluição visual, ficando feio de se enxergar e não fazer nada a respeito, 

por este motivo está sendo colocada em prática a reciclagem de materiais oriunda 

de sobras de final de obra, algo em torno de 06 (seis) m³ metros cúbicos por mês 

antes da trituração o mesmo era jogado em local desapropriado, então a empresa 

esta recolhendo este material o qual esta sendo estocado no pátio da mesma para 

então ser triturado e ser usado novamente, era usado para preenchimento de fossas 

antigas as quais foram desativadas ficando somente o buraco e as pessoas 

correndo risco de acidentar-se, mas na empresa serão usadas na fabricação de 

tubos, meio fio, palanques, muros de arrimo, tampas de concreto para poços, pisos 

e calçadas reduzindo os custos com pedra britada, tendo em vista que existem 

muitas obras na cidade e o aproveitamento deverá ser grande, uma vez que acaba 

com os lixos das ruas, e geram lucros, o meio ambiente pede socorro e o que esta 

ao meu alcance como acadêmico e como empresário estarei colaborando sempre, 

um dia veremos que o esforço que um dia foi feito, gerará efeito para melhor é claro 

no nosso futuro. 

A empresa fica situada ao lado de residências o que acaba atrapalhando os 

moradores com os barulhos das máquinas, mas um estudo já esta em 

desenvolvimento para mudar a fábrica para um local onde os clientes possam visitar 

constantemente e então surgiu a ideia de mudar para perto da BR, no trevo 

secundário onde os clientes que viajam pela rodovia teria fácil acesso, aumentando 

assim as vendas e gerando mais empregos e renda para o município.  
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Existem empresas do ramo que estão situadas nos estados de Santa 

Catarina e São Paulo, trabalham em grande escala por se tratar de cidades grandes 

e terem subsídios do governo para o desenvolvimento deste projeto. 

Figura n° 01 entulhos descartados em terreno baldio.   

 Fonte=Arquivos Da Própria Empresa 

 

A figura de número um (01) nos mostra os entulhos que não são 

reaproveitados e ficam jogados nas ruas ou em pátios baldios, conforme a figura, 

este material poderia ser usado em locais onde necessite de enchimentos ou 

mesmo em estradas onde se acumulam barros nos dias chuvosos. 
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Figura n° 02: Material já triturado para ser reutilizado. 

Fonte = Arquivos Da Própria Empresa  

 

A figura de número dois (02)  refere-se ao material já triturado pronto para ser 

usado novamente, sendo classificado conforme sua granulometria,este material será 

usado na substituição do pedrisco pelo fato de sua composição  ter ficado com 

pedaços maoires não sendo possivel ser usado no lugar da areia. 
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Figura n° 03 Material produzido a partir dos entulhos. 

 Fonte= Arquivos Da Própria Empresa 

 

A figura de número três (03) nos mostra os tubos que são fabricados a partir 

dos entulhos os quais estão sendo reaproveitados, onde é usado o material da figura 

número dois. 
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Figura n° 04 Máquina trituradora. 

Fonte= Arquivos Da Própria Empresa 

  

 A figura de número quatro (04) nos mostra a máquina trituradora sendo que a 

mesma é indispensável para desenvolver os trabalhos com rendimento e economia 

garantindo assim um resultado garantido, seja nos produtos acabados ou 

simplesmente na locação para terceiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao iniciar este trabalho foi encontrado muitas dificuldades no que diz respeito 

as informações, pois são muito poucas, mas ainda assim conseguiu-se passar para 

o papel tudo que encontramos de conhecimento referente ao assunto aqui tratado, é 

com muita satisfação que apresento as conquistas que obtivemos junto a empresa 

estudada. Ao começar os trabalhos na empresa conseguiu-se ver que a mesma não 

possuía uma marca que chamasse atenção, não tinha um marketing e a partir daí foi 

colocado um nome fantasia (derivados de cimento águia branca) sendo este nome 

aprovado então foi feito cartões de visita e colocado adesivos nos carros da 

empresa, uma placa com o nome e os telefones foi colocado na frente da empresa, 

e para melhor aproveitamento da água da chuva foi colocado duas calhas grande 

para captar esta água a qual não estava sendo usada dando assim uma economia 

nos custos de produção, foi recolhido vários caminhões de entulhos os quais estão 

sendo armazenado no pátio e alguma coisa já esta sendo reutilizado, pois os 

materiais já contem cimento curado e quando é feito a nova massa o material acaba 

ficando muito mais resistente, para uma melhor divulgação da empresa hoje temos 

anúncios em rádios locais,  em jornais  da região e uma pagina na internet. 

Mas o principal problema encontrado foi que estava se acumulando lixo 

proveniente de materiais quebrados nas obras, via-se muito material jogado fora e o 

mesmo material acabava por ficar acumulados nas ruas juntando água parada e 

alem da poluição que se estava acontecendo havia o problema da poluição visual, 

ficando feio de se enxergar e não fazer nada a respeito, por este motivo está sendo 

colocada em prática a reciclagem de materiais oriunda de sobras de final de obra, 

algo em torno de 06 (seis) m³ metros cúbicos por mês antes da trituração o mesmo 

era jogado em local desapropriado, então a empresa esta recolhendo este material o 

qual esta sendo estocado no pátio da empresa para então ser triturado e ser usado 

novamente, era usado para preenchimento de fossas antigas as quais foram 

desativadas ficando somente o buraco e as pessoas correndo risco de acidentar-se, 

mas na empresa serão usadas na fabricação de tubos, meio fios, palanques, muros, 

tampas de concreto para poços, pisos e calçadas reduzindo os custos com pedra 

britada, tendo em vista que existem muitas obras na cidade e o aproveitamento 

deverá ser grande, uma vez que acaba com os lixos das ruas, e geram lucros, o 
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meio ambiente pede socorro e o que esta ao meu alcance como acadêmico e como 

empresário estarei colaborando sempre, um dia veremos que o esforço que um dia 

foi feito gerará efeito para melhor é claro no nosso futuro. 

A empresa fica situada ao lado de residências o que acaba atrapalhando os 

moradores com os barulhos das máquinas, mas em conversa com os vizinhos eles 

sugeriram mudar a fábrica para um local onde os clientes possam visitar 

constantemente e então surgiu a ideia de mudar para perto da BR onde possíveis 

clientes que viajam pela rodovia teria fácil acesso, aumentando assim as vendas e 

gerando mais empregos e renda para o município.  

Existem empresas do ramo que estão situadas nos estados de Santa 

Catarina e São Paulo, trabalham em grande escala por se tratar de cidades grandes 

e terem subsídios do governo para o desenvolvimento deste projeto. 

    Quanto ao problema de pesquisa: É viável a reutilização de entulhos de final 

de obra, e o resultado foi o esperado nos custos de produção? Entende-se ter sido 

respondido pelo fato de que a empresa passou a adotar a reutilização destes 

materiais, e as diferenças do consumo do mesmo deram uma aliviada nas compras 

de matéria prima, e Como disse encontramos muitas dificuldades na realização 

desta pesquisa, mas foi de grande valia para o crescimento como acadêmico e 

profissional, a empresa fará tudo o que tiver a seu alcance para colocar este projeto 

em ação, eis que algumas coisas já estão sendo feitas na empresa para a 

colaboração em preservar o nosso meio ambiente e foi pensando em um futuro 

próspero e aproveitando tudo que a natureza nos oferece para uso sem custo que 

além de reutilizar os entulhos jogados fora passou a usar a água da chuva que é de 

graça, pois não há necessidade de ser água tratada e a mesma só é usada para dar 

liga na massa e para a lavagem das máquinas. 

Em relação aos objetivos de implantar o projeto na empresa estudada, 

podemos dizer que se conseguiu atingir os objetivos com as seguintes etapas: 

 Aceitação da proposta apresentada; 

As pessoas tem certo receio em aceitar o que não conhecem e a partir das 

conversas e incentivo conseguiram aceitar e ajudar no desenvolvimento da 

mesma e a colaboração de todos sempre será bem vinda. 
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 Colaboração das pessoas envolvidas; 

     Alem de aceitarem ouvir a proposta ainda surgiram várias novas ideias para o 

desenvolvimento e continuação do projeto. 

 Disponibilidade da empresa com transportes para recolhimento deste 

material; 

 A empresa disponibiliza um caminhão para a coleta dos materiais cobrando 

um valor simbólico. 

 Aceitação por parte dos funcionários; 

 Todos aceitaram e colaboram com a ideia, quando eles veem um local com 

entulhos recomendam a empresa para a coleta. 

 Um ótimo conhecimento no assunto. 

 Sem duvida um conhecimento gratificante para todos os envolvidos e passar 

esta ideia adiante não tem valor que pague. 

  

  No inicio não tínhamos nem ideia de como funcionaria se fosse colocado em 

prática, e se seria bem aceito pelas pessoas envolvidas, dentro das possibilidades 

será distribuído panfletos para orientar as pessoas sobre este assunto, conforme 

informações obtidas junto ao CREA/PR usam se mais as medidas deste material e 

reduz o consumo de cimento por se tratar de material que já possui um cimento 

curado em sua composição, depois de usado já o material acabado fica com uma 

maior resistência, por este motivo esta sendo usados estes resíduos para confecção 

de palanques, tubos, meio fios e pisos que requer maior compactação e resistência, 

gerando uma economia razoável na compra de material conforme tabela de uso dos 

resíduos. 

 Uma parceria muito gratificante para a empresa foi com um grupo de 

pedreiros, mestre de obras, e também alguns engenheiros civis os quais alem de 

recomendar os produtos e serviços da empresa indicam onde e quando a empresa 

poderá recolher os resíduos, pois são os mesmos que ajudam no crescimento e 

desenvolvimento das construções, seja na área urbana ou rural do nosso município, 

quando eles não reutilizam na própria obra o material em questão, então nos 

passam o endereço para que a coleta possa ser feita. 

 A empresa está estudando a possibilidade de adquirir uma máquina a qual 

passará a triturar um numero maior de entulhos e também para que quando não for 

possível seu uso na empresa a mesma disponibilizará para lojas e outras empresas 
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que queiram aderir a este projeto, cobrando assim um valor simbólico o qual ajudará 

no seu financiamento. 

 No momento a empresa esta utilizando os colaboradores para quebrar estes 

detritos nos tempos de parada para que não fiquem ociosos, seja ao trocar uma 

correia, lubrificação das máquinas ou mesmo falta de energia elétrica que por 

ventura venha ocorrer, assim há um melhor aproveitamento da mão de obra até o 

final do expediente, e os mesmos fazem os trabalhos com prazer e entusiasmo.  

  E por falar nos colaboradores que são para a empresa uma joia rara 

tratando-se de pessoas qualificadas, com conhecimento do funcionamento da 

empresa, pessoas de confiança para as quais a empresa dedica total apoio a 

qualquer surgimento de novas ideias, recompensando a todos sem distinção de 

cargos, pois são seres humanos  que tem suas necessidades  e precisam ser 

incentivados a cada dia, serem reconhecidos como pessoas de bem e que tem um 

lugar de destaque dentro da empresa. 

 Com está visão agradecemos a cada individuo que contribuiu para que este 

trabalho fosse realizado, foi de grande valia o aprendizado que a empresa e seus 

colaboradores obtiveram a partir deste estudo, e com certeza aquelas pessoas que 

por ventura venham ter o conhecimento deste trabalho e queiram maiores 

explicações estaremos à disposição em atendê-los, pois uma sementinha plantada 

hoje terá no futuro bons frutos. 
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