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RESUMO 
 
 

 A sustentabilidade tem sido muito apreciada na atualidade, por conta da grande necessidade 
de diminuir os impactos ambientais. A construção civil gera grande quantidade de resíduos 
formados por argamassa, concreto, areia, cerâmica, madeira, metal, papel, plásticos, pedra, 
tijolo dentre outros, que por vezes são abandonados e não reutilizados de maneira correta, 
acarretando um desperdício de material. No Brasil, 90% dos resíduos gerados pelas obras são 
passíveis de reciclagem, no entanto a reciclagem não é uma prática totalmente incorporada no 
país, algumas construtoras ainda veem a reciclagem como uma sobrecarga de trabalho e até 
mesmo um empecilho para um bom andamento dos serviços e prazos. Por esse motivo, a 
reciclagem de Resíduos da Construção Civil (doravante RCC) tem grande importância 
ambiental e financeira, pois um material que seria descartado é reutilizado sem que novas 
matérias-primas sejam extraídas do meio ambiente. Segundo Blumenschein (2007), a baixa 
cobertura de serviços de coleta e a situação precária das áreas destinadas à disposição final 
tornam urgente a implantação de políticas que diminuam o volume dos resíduos sólidos 
produzidas na área da construção civil. Além disso, os processos de reciclagem e reutilização 
desses resíduos devem ser melhorados, pois o mal gerenciamento desse material contribui 
para o esgotamento acelerado das áreas de disposição final do lixo urbano, os custos 
adicionais do governo e o desperdício de recursos naturais não renováveis. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem por objetivo salientar a importância da reutilização dos RCC e da gestão 
dos mesmos, em consonância com o tema sustentabilidade, que tem sido de grande 
importância na atualidade. Assim, discutiremos diversas formas de reutilização dos resíduos da 
construção Civil (RCC), apresentando: as vantagens e desvantagens dessa reutilização; o 
custo e a gestão desse material. Para tanto, utilizamos como metodologia a análise 
bibliográfica que consiste em analisar, pesquisar e colher dados de normas, livros, artigos, 
teses, pesquisas e trabalhos que tratam desse tema. Os resultados apontam que a gestão dos 
RCC, preconizada pela resolução CONAMA 307\2, ainda é um desafio a ser enfrentado por 
todos os envolvidos, grandes e pequenos geradores, coletores e transportadores e poder 
público. Numa sociedade que visa à sustentabilidade e menos impacto ambiental, o reuso dos 
RCC é preponderante e é uma prática possível. A reutilização de resíduos gerados pela 
construção civil consiste, portanto, em uma importante ação de sustentabilidade, pois reduz por 
meio da reciclagem, os volumes gerados por este setor. A geração de subprodutos, originados 
por esta logística, permite também a utilização racional dos insumos de construção, permitindo 
maior eficiência de utilização e reduz a necessidade de matéria prima.  


