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RESUMO
A indústria da construção civil se desenvolveu adequando a sua estruturação às demandas do
mercado e do consumo, visando a otimização dos seus processos para entregar ‘os seus produtos’ à
sociedade. Apesar de discutido de forma menos incisiva do que se deveria,essa a indústria gera uma
gama de impactos ambientais(como alteração na paisagem e no ambiente, poluição sonora, geração
de resíduos, entre outros). Neste trabalho será apresentado com maior ênfase os impactos
provenientes dos resíduos ou rejeitos, atribuindo destaque às sacarias de cimento descartadas.
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RESUMO EXPANDIDO
As preocupações sociais relativas à qualidade ambiental é algo novo na história das
civilizações. Este aspecto passou a ser considerado um valor e a influenciar as dinâmicas sociais,
como o comportamento humano e os agentes institucionais, por exemplo: empresas e o próprio
Estado. Nesse sentido, uma série de esforços da legislação e iniciativas criativas da sociedade tem
ganhado força para propor alternativas às consequências da revolução industrial, que impactam
sobremaneira o meio ambiente. Esta tendência também é observada na indústria da construção civil.
Segundo Furtado (1999), a indústria da construção civil é um dos segmentos de maior
importância, porém, é também um dos que mais contribui para a deterioração ambiental. Em uma
análise feita pelo autor, referente a dados levantados dos EUA, apontou os seguintes índices de
auto-consumo da construção civil: Utilização de 30% das matérias primas, 42% do consumo total
de energia, 16% de terra e 25% de água. Também contribui com 40% da emissão de poluentes para
atmosfera, 25% de resíduos sólidos, 20% para efluentes líquidos e 13% de outros tipos de poluição.
Estes dados comprovam a necessidade de busca por atitudes e ações direcionadas para a redução do
impacto ambiental na construção civil.
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Segundo Soares et al., (2006), o manejo irregular de resíduos pode acarretar um prejuízo
ambiental severo e interferir em todo meio ambiente de diversas maneiras. Dessa forma, quanto
maior o porte da obra, e dependendo da sua localização,os danos ambientais podem ser duradouros,
e no limite, podem ser geradosimpactos irreparáveis. Segundo Coelho (2008), a indústria da
construção civil no Brasil apresenta problemas estruturais que vão desde atraso na data de entrega à
baixa qualidade do produto entregue, ocasionado pela falta de sistemas de gestão. E neste sentido,
os impactos socioambientais gerados, a maior parte das vezes, não são eficientemente considerados
pelas construtoras.
OBJETIVO E METODOLOGIA
A proposta do presente artigo é discutir os impactos ambientais gerados pelos resíduos da
construção civil e as possíveis formas de mitigação do problema, com enfoque nos resíduos de
sacarias de cimento. Para isso, utilizou-se metodologicamente de revisão bibliográfica e análise do
conteúdo das obras analisadas.
DISCUSSÃO ERESULTADOS
Dar uma destinação adequada aos resíduos apresenta diversos desafios. No entanto,
iniciativas criativas associadas à tecnologia estão surgindo, o que permite oferecer aos materiais
reciclados um novo ciclo de vida, no caso das sacarias, estas estão sendo reutilizadas para:
produzirtijolos ecológicos com polpa de celulose das sacarias reaproveitadas (Buson, 2009); b)
melhorar a qualidade dos solos argiloso (Mocrovejo, 2013); c) Ser utilizado como incremento em
argamassas de assentamento de alvenaria de vedação (Cintra et al., 2012), e d) ser utilizadas para
‘coprocessamento’ que consiste em alimentar os fornos de clínquer com os resíduos (Santi, 2003).
De acordo com a literatura mobilizada, ressalta-se a importância em reconhecer os impactos
ambientais oriundos da construção civil. Esta é uma indústria central para o desenvolvimento do
país. Portanto, também há de se pensar soluções para as adversidades ambientais que é trazido junto
a ela.Segundo Marcondes (2007) o setor da construção civil ainda possui poucas iniciativas quanto
ao reaproveitamento e reciclagem de resíduos.
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