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A pesquisa permitiu identificar como o emprego de ferramentas tecnológicas tem contribuído com o avanço de técnicas aplicadas à gestão

de resíduos da construção civil. As ferramentas buscaram alternativas para a gestão de RCC que impactam fortemente na gestão

municipal tendo em vista ser um resíduo de grande volume, e que muitas vezes podem ocasionar impactos nos centros urbanos quando

não são gerenciados adequadamente. Essas ferramentas demonstraram alinhamento com premissas da PNRS tanto aos objetivos

propostos quando referentes ao apoio na tomada de decisões para medidas de redução, reutilização, reciclagem e gerenciamento de

resíduos. Isso indica a viabilidade do uso de ferramentas para outros estudos, visto que eles podem ser muito úteis em outros âmbitos da

gestão de resíduos.

Gráfico 1. Comportamento médio dos corpos de prova, sujeitos a ensaio de compressão diametral. 
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