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Engenharia Civil) – Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

Atualmente uma das problemáticas que vem sendo crescente é o descarte e 

produção exacerbada de resíduos, promovendo o crescente aparecimento de 

depósitos em aterros clandestinos, boa parcela desse material e proveniente da 

construção civil. Onde os próprios poderiam ser reutilizados até mesmo dentro do 

canteiro de obras. O presente trabalho expõe sobre os resíduos sólidos da 

construção civil, maneiras de reaproveitar e classificar corretamente esse material, 

meios de reduzir os impactos gerados pelo seu descarte, além de verificar o 

potencial de reutilização desse resíduo e as vantagens geradas por esse feito. Com 

a retirada continua de matéria prima da natureza para a fabricação de produtos, 

quem mais sofre com a não reciclagem é o meio ambiente, por não se regenerar na 

mesma intensidade que se é desmatado. Para a realização do presente trabalho foi 

realizada uma revisão literária.  
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ABSTRACT 

 
 

 

Nowadays one of the problems that has been growing is the discarding and 

exacerbated production of waste, promoting the growing appearance of deposits in 

clandestine landfills, a good part of this material and coming from the civil 

construction. Where they themselves could be reused even inside the construction 

site. The present work presents on the solid residues of construction, ways to 

correctly reuse and classify this material, ways to reduce the impacts generated by its 

disposal, as well as to verify the potential for reuse of this waste and the advantages 

generated by this achievement. With the continuous withdrawal of raw material from 

nature for the manufacture of products, the one who suffers most from the non-

recycling is the environment, because it does not regenerate at the same intensity as 

if it is deforested. For the accomplishment of the present work a literary revision was 

carried out. 

 

 

 

Key-words: Residue; Waste; Reuse; Solids; Recycling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ramo da construção civil é de extrema importância para o progresso da 

sociedade, no entanto os resíduos sólidos na construção civil vêm sendo gerados de 

forma crescente, tendo como resultado problemas ambientais e padrões de vida 

insustentáveis, estima-se que os resíduos sólidos da construção civil estejam entre 

41 a 70% em áreas urbanas essa grande produção de resíduos, faz com que 

medidas de reciclagem e minimização dos resíduos tenham uma atenção especial 

(COSTA; MORAES, 2013). 

Este trabalho justifica-se pela importância da discussão acerca da destinação 

final dos resíduos sólidos da construção civil e sua contribuição para a degradação 

do meio ambiente, ou seja, alterar o destino de materiais que seriam descartados e 

converter em algo útil e sustentável é algo substancial tanto para o meio ambiente, 

quanto para a construção civil. O tratamento dos resíduos sólidos faz-se necessário 

em virtude de sua manipulação inadequada e seu lançamento em locais 

inapropriados, o que gera danos ao ecossistema, podendo tornar-se irreversíveis. 

O aumento significativo dos resíduos sólidos gerados pela construção civil, 

apresenta um grande risco ao meio ambiente, muitos materiais que são descartados, 

possuem um alto potencial para reaproveitamento. Diversas empresas desse setor 

estão buscando alternativas para manter o ritmo da construção e sem o meio 

ambiente sofrer grandes impactos, logo como é feita a reciclagem dos materiais para 

o uso na própria obra em construção? 

O objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar maneiras de 

aproveitamento e alternativas viáveis de destino dos resíduos sólidos gerados na 

construção civil de acordo com suas classes. E como objetivos específicos estão: 

demonstrar maneiras de aproveitamento dos resíduos sólidos e sua classificação e 

definições na construção civil; descrever meios efetivos de redução dos impactos 

ambientais; verificar o potencial da utilização desses materiais e suas vantagens e 

desvantagens. 

O método de pesquisa do trabalho foi de revisão literária, e foram utilizadas 

para compor o trabalho fontes, como: artigos científicos, livros e sites acadêmicos, 

resumos de trabalhos científicos dissertações e outros tipos de dados que foram 

relevantes ao tema proposto.  
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2. APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Ao longo de muitos anos acreditava-se que os recursos naturais fossem 

inesgotáveis e não se importava com a produção maciça e com o descarte. A 

construção civil produz toneladas de resíduos anualmente e explorar meios de 

aproveitamento desses materiais pode apresentar benefícios energéticos, técnicos, 

econômicos e ambientais (Cardoso; Galatto; Guadagnin, 2014). 

A maior parte da produção dos Resíduos da Construção Civil (RCC), são 

provenientes de materiais que foram desperdiçados durante as obras, no processo 

de execução, recebimento, armazenamento inadequado e transporte, a baixa 

qualificação da mão de obra e o uso de materiais de qualidade inferior e alguns 

materiais de potencial para serem reciclados e reutilizados, como a Figura 1 

apresenta (LIMA; LIMA, 2009). 

 

Figura 1 – Potencial para reutilização e reciclagem dos RCC 

 

Fonte: Silva (2016). 

 

Ainda há uma quantidade expressiva de empresas da construção civil, que 

não se importam com o meio ambiente, causando desmatamento, movimentação de 

terra, problemas ao lençol freático, entre outros, porém existem construtoras que 

estão preocupadas com a natureza, com uma melhora na qualidade de vida e 

buscam a conscientização e a adoção de medidas de reuso, redução, ou seja, o 

aproveitamento dos resíduos (COSTA; MORAES, 2013). 

Segundo Dias (2008) os resíduos indicam vestígios das práticas diárias do ser 

humano. A grande busca por produtos, resultou em uma produção maciça, gerando 
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empregos e superlotando as grandes cidades, fazendo-se necessária a construção 

em alta escala de habitações para os trabalhadores, gerando assim Resíduos da 

Construção e Demolição (RCD). 

Durante a década de 70 os questionamentos ambientais começaram a surgir, 

pois até então existia apenas uma intensa industrialização, a partir de recursos não 

renováveis, crescimento populacional nos grandes centros e demasiada geração de 

resíduos, que se acumularam por muitas décadas (FARIA, 2011). 

O pensamento de que os recursos utilizados eram inesgotáveis mudou, a 

partir do momento que problemas ambientais começaram a surgir e em 1972, na 

Suécia, foi realizada a primeira reunião voltada para questões ambientais, que 

propôs buscar o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente e ficou conhecida como 

Conferência de Estocolmo, reunindo 113 países e mais 400 organizações 

governamentais e não governamentais (SARNEY, 2012). 

Segundo a Declaração de Estocolmo (1972, p.1), “o homem é ao mesmo 

tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 

material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e 

espiritualmente”. O homem é capaz de transformar tudo que a natureza lhe oferece, 

em virtude dos avanços tecnológicos 

Após 20 anos da Convenção de Estocolmo, ocorreu a ECO-92 e a definição 

da Agenda 21, onde foi estabelecida a implementação de um sistema de gestão 

ambiental para os resíduos sólidos. A reciclagem de resíduos, é uma forma de 

solucionar esses problemas gerados, pois a construção civil consome em média 

75% dos recursos naturais (JOHN, 2000). 

O ser humano consome muito mais rápido do que a natureza é capaz de 

recuperar e após uma série de desastres ambientais, a preocupação com o meio 

ambiente tomou força e soluções sustentáveis começaram a ser propostas para 

mitigar os impactos que estavam sendo gerados (LACÔRTE, 2013). 

O campo da construção civil é um dos maiores consumidores de recursos 

naturais, através de sua exploração e utilização, como por exemplo de jazidas 

minerais, que alteram a qualidade da água dos rios e o clima e a capacidade de 

produção de oxigênio das plantas (LACÔRTE, 2013). 
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O aumento expressivo da produção desses resíduos e seu descarte 

inadequado pode provocar o assoreamento de rios e lagos e modificar paisagens. 

Muitos materiais descartados, dispõem de um potencial para serem reaproveitados, 

como em confecção de blocos de concreto e pavimentação (FARIA, 2011). 

O gerenciamento adequado desses materiais descartados reduziria o volume 

de resíduos nos depósitos e a demanda por outros materiais. A identificação, 

avaliação e qualificação desses detritos é de extrema magnitude para a inserção de 

ações integradas para o uso apropriado dos mesmos (PICOLO, 2011). 

Apesar de saber-se que apenas a reciclagem na construção civil não 

solucionará todos os problemas gerados, ela apresenta vantagens como: redução 

de recursos naturais não-renováveis, redução de áreas de aterro, redução do 

consumo de energia durante o processo de construção, redução da poluição do ar, 

entre outros (ÂNGULO, ZORDAN, JOHN, 1999).  

No Brasil os Resíduos da Construção Civil (RCC) representam um grande 

problema nas cidades brasileiras, pois geram problemas estéticos, ambientais e de 

saúde pública, além de sobrecarregar os sistemas de limpeza pública porém de 

modo geral são resíduos de baixa periculosidade, ou seja o impacto causado é 

principalmente pela quantidade elevada de resíduos e o principal artifício para a 

resolução destes problemas é a reciclagem obedecendo as etapas da Figura 2 

(FERNANDEZ; ROMA; MOURA, 2011). 

 

Figura 2 – Fluxograma do processo de reciclagem de RCC 

 

Fonte: Cardoso; Galatto; Guadagnin (2014). 

 

Conforme John (2000), o setor da economia brasileira que mais gera resíduo, 

mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma exorbitante, causando 
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impactos ambientais é o da construção civil, segundo o autor essa atividade contribui 

com aproximadamente 40% da geração de resíduos nas cidades.  

De acordo com Pinto (1999), a quantidade de resíduos de construção e 

demolição produzido nas cidades é igual ou maior do que os resíduos domésticos. 

Uma estimativa feita pelo Ministério do Meio Ambiente destaca que, mais de 50% 

dos resíduos sólidos gerados através das práticas humanas são originários da 

construção civil. 

A produção de resíduos em cidades de médio e grande porte é tão ampla, 

que a realização de reciclagem e reutilização desses materiais, poderia suprir a 

carências de pavimentação de novas vias públicas e de construções de residências, 

reduzindo os gastos para a execução dessas atividades (NETO, 2005). 

Pouco a pouco tem-se notado que as ações sustentáveis não estão sendo 

desenvolvidas pelas empresas de forma obrigatória, como mostra a Figura 3, mas 

sim incorporadas de forma espontânea, tornando-se parte da cultura das empresas 

e indústrias, sendo integrada a análise e ao planejamento do processo produtivo 

(FARIA, 2011). 

 

Figura 3 – Reciclagem de tijolo 

 

Fonte: Monteiro (2014). 

 

No Brasil, a disposição final desses resíduos ainda é um grande problema, 

causando a degradação do meio ambiente e esgotamento de áreas de descarte, 

planejar alternativas de gestão eficazes para mitigar esses impactos tem sido um 

grande desafio para as empresas da construção civil (NETO, 2005). 
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Empresas e indústrias que prezam pelo meio ambiente e promovem 

atividades sustentáveis e conscientizadoras em sua corporação, são as que 

apresentam uma gestão competitiva e dinâmica, pois a questão ambiental é um 

diferencial que a organização pode apresentar e através disso valorizar sua imagem 

frente a sociedade (PICOLO, 2011). 

Países desenvolvidos e subdesenvolvidos, já passaram pela escassez de 

materiais e pela degradação do meio ambiente, provocadas pela construção civil e 

buscam maneiras de reutilização, afim de manter suas construções no mesmo 

padrão, porém com a preocupação de causar mínimo de impacto possível ao meio 

ambiente (LACÔRTE, 2013). 

O ramo da construção civil ainda possui obstáculos para ultrapassar e 

alcançar a redução e otimização de energia e materiais, além de reduzir sua geração 

de resíduos e presar pela conservação do meio ambiente, conforme o ministério do 

meio ambiente, através da busca por materiais que tem potencial para reciclagem e 

se abster da utilização de produtos que sejam tóxicos, proporcionando um equilíbrio 

entre os ambientes natural e construído(FARIA, 2011). 
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3. CLASSIFICAÇÃO DO RCC  

 

Atualmente a forma como a construção civil é conduzida, a caracteriza como 

grande geradora de resíduos. Já que boa parte dos processos construtivos são 

basicamente realizados de forma manual, cuja a execução se dá em sua maioria no 

canteiro de obras, os resíduos de construção, além de potencialmente degradadores 

do meio ambiente, ocasionam problemas logísticos e prejuízos financeiros. 

(NAGALLI, 2014) 

Esse índice de resíduos motivados pela obra pode variar dependendo do 

poder aquisitivo e da estrutura do empreendimento. Em alguns municípios do 

território brasileiro, mais de 75% dos resíduos da construção civil são provenientes 

de construções informais, ou seja, classe com menor poder aquisitivo, enquanto 

15% a 30% são oriundas de obras formais. (NETO, 2005). 

Devido sua gravidade, se faz necessário a correta gestão dos RCCs e como 

se trata de uma atividade técnica, exigindo certa responsabilidade, esse 

gerenciamento deve ser realizado por profissionais habilitados, normalmente essa 

atividade é exercida por engenheiros civis. (NEGALLI, 2014) 

A Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente, é um marco regulatório da na gestão dos resíduos de construção 

civil, pois estabelece suas diretrizes, critérios e procedimentos. Representa um 

marco no estímulo à valorização desses resíduos como oferta complementar no 

mercado da construção civil, apresentando a seguinte definição para o RCC:  

Resíduo da construção civil: são os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: 
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, 

caliça ou metralha.( Resolução CONAMA no307/2002) 

O crescente número de restrições ecológicas juntamente com as pressões da 

sociedade por empresas mais sustentáveis e, evidentemente, os possíveis ganhos 

econômicos, fazem com que muitas pesquisas sejam desenvolvidas na atualidade 

sobre a logística reversa. (MAZUR, 2015) 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em sua resolução nº 

307, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de RCC, criando 

responsabilidades para a cadeia gerador – transportador – receptor – municípios. No 

setor da construção civil deve ser implantada a gestão do processo produtivo, com a 

diminuição da geração dos resíduos sólidos e o correto gerenciamento dos mesmos 

no canteiro de obra, partindo da conscientização e sensibilização dos agentes 

envolvidos (MAZUR, 2015) 

Para classificação do RCC, toma-se por base o Art. 3° da Resolução 

CONAMA 307/2002, que divide os resíduos da construção civil em quatro categorias 

distintas, sendo as classes A e B recicláveis. No ano de 2004, essa resolução foi 

alterada pela CONAMA 348/04 a qual passou a incluir o amianto na classe de 

resíduos perigosos. Posteriormente, em 2011, o gesso foi realocado para a classe 

de resíduos recicláveis 22 através da Resolução n° 431/11. A última atualização da 

Resolução ocorreu em 2012 através da CONAMA 448/12, porém, no tocante à 

classificação dos resíduos, não houve modificação. Abaixo, são descritas as classes 

de enquadramento dos tipos de RCC. (FERREIRA, 2013) 

Segundo a CONAMA, os principais elementos que integram o processo 

produtivo dos resíduos são, os geradores, transportadores, gerenciamento de 

resíduos, áreas de destinação, aterros de resíduos, agregados reciclados, 

reutilização, reciclagem e beneficiamento.  

Dessa forma os resíduos da construção civil são classificados de acordo com 

o apresentado o quadro a seguir.  
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Quadro 1 – Classificação e destinação dos resíduos de Construção Civil 

  

Fonte: Resolução CONAMA no307/2002; Resolução CONAMA no431/2011 

Segundo Silva (2007 apud FERREIRA, 2013) o entulho possui características 

peculiares por ser produzido em setor onde existem diferentes técnicas e 

metodologias de produção, onde o controle da qualidade do processo produtivo é 

recente. Existe uma gama de aspectos que interferem na quantidade, composição e 

características desse resíduo. Entre esses aspectos, destacam-se: 

 Nível de desenvolvimento da indústria da construção local; 

 Qualidade e treinamento da mão de obra; 

 Técnicas de construção e demolição desempenhada; 

 Adesão de projetos de redução de perdas; 

 Adesão de projetos de reciclagem e reutilização;  

 Tipos de materiais disponíveis na região;  

 A elaboração de obras especiais na região;  
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 Desenvolvimento econômico da região;  

 A demanda por novas construções.  

Segundo Silva (2007 apud FERREIRA, 2013) os resíduos sólidos são 

compostos basicamente por: 

 Argamassa: É o material composto por areia e um material colante como 

cimento ou cal, sem a existência de agregados graúdos como brita ou 

pedrisco. A argamassa apresenta um alto potencial de reciclagem;  

 Concreto: Podemos considerar como todo material produzido através da 

mistura de areia, cimento e pedra. Possuindo também um alto potencial de 

reciclagem;  

 Pedras: São fragmentos de rocha, que pode ter feito parte de concreto, ligado 

a argamassa ou ainda sem uso. Apresentam um bom potencial para 

reciclagem;  

 Cerâmica: Constituído principalmente por telhas, tijolos cerâmicos e lajotas 

quando não esmaltado, as cerâmicas esmaltadas, possuem pelo menos uma 

ase polida, como pisos, ladrilhos e azulejos, esses materiais possuem 

potencial de reutilização, sem necessidade de processo sofisticado de 

tratamento; 

 Solos, areia e argila: Podem ser facilmente separados por meio de 

peneiramento; 

 Asfalto: Material ligante com alto potencial de reciclagem em obras viárias; 

 Metais ferrosos: São recicláveis pelo setor de metalurgia;  

 Madeiras: Esse material é considerado parcialmente reciclável, sendo assim, 

as madeiras que possuem proteção impermeabilizante ou pinturas são 

consideradas poluentes e tratadas como resíduos químicos perigosos; 

 Materiais diversos: Plástico, borracha, papel, papelão, entre outros são 

passíveis de reciclagem. 

 

 

 



21 

 

 

 

4. RECICLAGEM DO RCC E SUAS VANTAGENS 

 

Atualmente a reciclagem é vista como a melhor alternativa para amenizar o 

impacto ambiental causado pela produção desornada de resíduos na construção 

civil. A reciclagem tem sido cada vez mais incentivada em todo o mundo, seja por 

questões políticas, ecológicas ou econômicas. Desta forma, a reciclando os resíduos 

sólidos, pode-se minimizar os problemas de gerenciamento, além de aumentar a 

vida útil dos aterros, diminuir os pontos de descartes clandestinos e reduzir os 

custos. Com tudo, haverá uma melhora de bem estra social e ambiental. (LEITE, 

2001) 

De modo geral, para o processo de reciclagem de entulhos é usado diversos 

equipamentos, como a pá-carregadeira, britador, eletroímã, alimentador, peneiras, 

mecanismos transportadores e as vezes a utilização de sistemas que eliminam 

contaminantes. Com a utilização desses equipamentos precisam permitir que a 

reciclagem seja feita com o mínimo de ruído e materiais particulados. Esse processo 

e constituído de etapas, tais como triagem, homogeneização, trituração, extração de 

materiais metálicos, eliminação de contaminantes e estocagem para expedição. 

além de necessitar de uma área grande com finalidade de armazenamento para os 

entulhos recebidos e os agregados produzidos. (SILVA,2007) 

Considera-se que durante a reciclagem os equipamentos utilizados são 

similares aos usados na produção de agregados naturais. Porém, os sistemas de 

reciclagem de entulho são classificados de acordo com os critérios e rigor usados na 

eliminação dos contaminantes. (SILVA,2007). 
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Figura 4 - Circuito típico das recicladoras para obtenção de brita de concreto. 

 

 

Fonte: Abrecon (2013) 

 

Do ponto de vista operacional, o local que será realizado a reciclagem deve 

estar preparado para o volume de estoque adequados, controle quantitativo e 

qualitativo de entrada de resíduos e da qualidade de produtos, além da 
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documentação pertinente, como os certificados de transporte de resíduos e emissão 

de certificados de destinação. (NAGALLI, 2014) 

 

As industrias responsáveis pela reciclagem de RCC, podem ser distinguidas 

de duas madeiras, emergente, quando o comercio de entulhos reciclados não está 

consolidado no mercado, levado em consideração, principalmente a qualidade dos 

produtos gerados. E madura, quando o material reciclado se torna mercadoria 

concorrente e certificada, podendo ser vendida em lojas de matérias de construção. 

(ABRECON, 2013) 

A divisão do RCC é feita na fonte geradora dos resíduos, esse processo 

facilita a reciclagem sendo de extrema importância para a melhor qualidade do 

resultado final dos reciclados. Já que a principal responsabilidade do processo de 

reciclagem é gerar produtos homogêneos e de características adequadas, feitos a 

partir de resíduos heterogêneos e de origem diversificada. (FERREIRA, 2013) 

Modernamente, a procura por agregados alternativos teve um crescimento 

notável. Dentre esses, pode-se citar as argilas expandidas, que são resultantes do 

cozimento de iodo oriundo do tratamento de esgotos ou material preparado para 

essa finalidade. As areias de britagem proveniente de rochas para a produção de 

agregados, os resíduos da construção civil e as escórias de alto-forno oriundas de 

rejeitos de processos siderúrgicos. (FERREIRA, 2013) 
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Tabela 1- Produtos reciclados e seus usos recomendados. 

 
Fonte: ABRECON, 2013. 

O RCC deve assar por processo de tratamento de matéria prima antes de se 

tornar agregado reciclado a ser aproveitado, isso deve ocorrer independente da 

aplicação final do RCC, pois de acordo com o ponto de vista técnico, existem 

inúmeras possibilidades de aplicação, variando de conforme for as características do 

agregado. De modo geral, quanto mais adequado as normas, melhores serão suas 

possibilidades de utilização. (FERREIRA, 2013) 
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Esses materiais reciclados podem ser empregados até mesmo dentro do 

canteiro de obras:  

 Chumbamento de caixas elétricas; 

 Agregado para concreto; 

 Enchimento de degraus de escada e de rasgos de paredes para tubulações; 

 Blocos de vedação; 

 Agregado para argamassa; 

 Pavimentação; 

 Camada de Drenagem de aterros sanitários. 

A mais notória vantagem da reciclagem e a preservação dos recursos 

naturais, já que mesmo existindo matéria-prima em abundancia, qualquer extração 

gera impactos ambientas, portanto, a reciclagem representa uma gratificação ao 

meio ambiente. Tem-se também um adicional expressivo minimizando a produção 

de rejeitos e priorizando a reutilização e reciclagem de entulho, prolongado dessa 

forma, a vida útil de aterros. Assim somente o que não te funcionabilidade segue 

para os aterros, proporcionando uma gestão mais sustentável. (FERREIRA, 2013) 

A redução no consumo energético para a produção de determinado bem, é 

outro ponto positivo permitido através da reciclagem, pois os matérias podem 

incorporar energia anteriormente. Além de poder aumentar a durabilidade da 

construção, que é o caso comprovado através da adição de escórias de alto foro e 

pozolanas ao cimento, garantindo um produto com ótima qualidade operacional. 

(NETO, 2005) 

Além desses fatores, a reciclagem reduz os passivos ambientas, pois diminui 

a acomodação feita de forma ilegal no meio ambiente. Outro fator positivo, porém, 

não menos importante e a aumento na competitividade econômica, gerando assim 

mais empregos e uma possível melhora econômica. (JOHN,2000) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do tema apresentado neste trabalho e possuindo um referencial 

teórico, com base na análise feita de forma comparativa entre o material exposto fica 

claro a relevância das leis e suas efetivas aplicações na construção civil. O trabalho 

teve como princípio diagnosticar a realidade do aproveitamento e surgimento dos 

resíduos sólidos na indústria da construção civil. Desde a geração e organização 

desse resíduo até sua reutilização e possível reciclagem, tendo em vista uma política 

bem organizada de gerenciamento ambiental. 

A justificativa para o tema proposto está relacionada aos impactos causados à 

sociedade vinculados as atividades exercidas pela construção civil, se destacando 

por uma constante geração e descarte inadequado de seus resíduos, favorecendo a 

deterioração do ambiente. Esses destroços acumulativos representa uma parcela 

significativa do lixo urbano, desta maneira é imprescindível a diminuição desses 

impactos por meio de soluções eficientes na gestão desse material. 

Deve-se assim, analisar e pôr em pratica ações para o melhoramentos da 

gestão desses resíduos, pois como mostrado no trabalho as vantagens da 

reciclagem, não é somente ambiental, mas também um benefício financeiro para a 

empresa que será reconhecida de forma socialmente ativa, pois uma empresa que 

preza pelos valores ambientais e bem vista, além de potencializar a geração de 

lucros e reduzir as perdas. Com finalidade de melhorar essa gestão de recursos, 

pode-se implantar medidas mais efetivas no controle e fiscalização por parte dos 

órgãos públicos.  
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