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RESUMO: Os estudos feitos mostram que a indústria da construção civil é uma grande fonte 

de degradação ambiental, pois esta é, grande consumidora de recursos naturais e 

consequentemente grande geradora de resíduos sólidos. As ferramentas de gestão adotadas 

para elaborar empreendimentos mais eficientes em relação aos resíduos sólidos ainda são 

incipientes, e variam entre melhorias e desenvolvimento de processos como redução, 

reutilização e reciclagem, minimização de perdas e desperdícios, determinação de novos 

padrões de produção, racionalização dos processos, gestão da qualidade, gestão ambiental, 

desenvolvimento dos recursos humanos, etc. Se tratando da água e do reuso da mesma, a 

conclusão que se chega e que é valida a implantação do sistema de reaproveitamento de 

afluentes, por dois fatores importantes, sendo o econômico e o ambiental. Claro que fica 

obvio o estudo de caso de cada obra, é provável que na parte de usinagem de concreto este 

sistema se tornará indispensável, Em suma, foi observado que a implantação de um sistema de 

reuso de água pluvial, apesar de ser inviável em alguns casos, traz benefícios não só para 

quem o adota, mas também para as gerações futuras, como é o caso da cidade de Curitiba, 

onde existem leis que obrigam as novas construções a adotarem essa medida. Assim a adoção 

desse sistema, visa principalmente a economia de água potável, que ajuda diretamente no 

retardamento da escassez da mesma, sendo para alguns pesquisadores uma certeza para o 

futuro. 
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ABSTRACT: The studies done showing the construction industry which is a major source of 

environmental degradation, as this is a major consumer of natural resources and 

consequently major generator of solid waste. The management tools used to develop more 

efficient projects for solid waste are still incipient, and range from improvements and 

development processes as reducing, reusing and recycling, minimize losses and waste, 

determination of new production standards, streamlining processes , quality management, 

environmental management, human resource development, etc. The case of water and reuse 

the same, the conclusion reached is that it is valid deploying tributaries reuse system, by two 
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important factors and the economic and environmental, of course is obvious case study of 

each work , and likely on the concrete machining this system will become indispensable in all, 

it was observed that the implementation of a rainwater reuse system, although it is impossible 

in some cases, is beneficial not only to those who adopt, but also for future generations, so 

much that already exists in some cities laws requiring new buildings to adopt such a measure, 

as the case of Curitiba (Law No 10785 of 18 September 2003). The adoption of this system 

relates mainly to the economy of drinking water, which directly helps in delaying the lack of 

it, for some researchers is already a certainty for the future. 

 

Key words:  Water use in the Construction Industry - Environmental Management System 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, o grande crescimento das cidades, e a demasiada e incondicional 

utilização da água na construção civil, traz a tona uma grande preocupação da sociedade em 

relação à conservação dos recursos naturais. Essa preocupação em ser mais sustentável, nos 

conduz a estudos de utilização mais consciente deste bem indispensável, já que ela é 

importante na realização de varias atividades ligadas ao desenvolvimento econômico e social. 

 Em relação a utilização de água na construção civil Schenini, (2004 p. 11) comenta: 

 

A indústria da construção civil apresenta um índice surpreendente e elevado de 

perdas, causadas por uma série de fatores como falha ou omissões na elaboração dos 

projetos e na sua execução, má qualidade dos materiais, acondicionamento 

impróprio dos materiais, má qualificação da mão de obra, falta de equipamentos e 

uso de técnicas adequadas da construção, falta de planejamento na montagem dos 

canteiros de obra, falta de acompanhamento técnico na produção e ausência de uma 

cultura de reaproveitamento e reciclagem dos materiais. 

 

  

 Ainda neste contexto, Degani (2003) concorda que os empreendimentos da construção 

civil estão entre os maiores causadores de impactos ao meio ambiente e ressalta a necessidade 

de minimizar de tais impactos e de desenvolver ferramentas para a gestão ambiental. 

 Para evitar esse uso em grande escala, temos a necessidade de novos conceitos, 

técnicas e práticas que devem ser empregados, preservando os suprimentos existentes e 

minimizando os volumes de efluentes gerados. 

 Assim, deve-se usar a água racionalmente, que consiste na associação da gestão, não 

somente da demanda, mas também da oferta de água, de forma que usos menos nobres 

possam ser supridos, sempre que possível, por água de qualidade inferior (OLIVEIRA et al, 

2007). 



 

 

 

 Desta forma, se faz necessário mais estudos para minimizar os danos causados pela 

utilização em grande escala da água, diminuir gastos e reaproveitar esta agua já utilizada, bem 

como uso da agua da chuva, e desta forma empregar uma Gestão Ambiental dentro da 

Construção Civil. 

 Diminuir os custos ao implantar um sistema novo ou um método de reuso, 

tendo em vista a preocupação com o Meio Ambiente e a escances atual crescente cada vez 

mais da falta de agua a nível não só nacional mas também mundial. Encontrar soluções e 

mostrar que e possível investir em sistemas de reuso de água não apenas por preocupação 

ecologicamente correta, mas uma  maneira de diminuir custos dentro de um gerenciamento de 

obras também. 

 

1.1 A inter-relação entre a Gestão de qualidade, a sustentabilidade ambiental na 

obra e a construção sustentável 

 

O processo de crescimento e urbanização em que o Brasil passou nos últimos anos, 

proporcionou inúmeras vantagens á população, mas ao mesmo tempo, que trouxe pontos 

positivo, trouxe consigo também consequências desse desenvolvimento desordenado e 

insustentável. Neste processo, o setor da construção civil tem grande contribuição, e é um 

grande consumidor de recursos naturais e energéticos além de um grande gerador de resíduos, 

se desvirtuando da sustentabilidade, hoje almejada em todas as esferas. 

As atividades da construção civil possuem forte impacto na sustentabilidade global, quer 

seja pelo uso do solo, consumo de materiais não-renováveis, impactos na flora e fauna nativa, 

emissões de resíduos. A consciência da necessidade de um novo modelo de desenvolvimento 

que busque a sustentabilidade se mostra cada vez mais presente na sociedade. O setor de 

construção civil, visto como agente produtor dos ambientes construídos, é essencial nesse 

novo paradigma, devendo adotar novas práticas baseadas em conceitos coerentes com a 

sustentabilidade. A existência de uma SGA (SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL) numa 

empresa geralmente conduz a melhoria em desempenho ambiental, permite reduzir e controlar 

os impactos produzidos por um empreendimento ao meio ambiente, através da alocação de 

recursos, atribuição de responsabilidade e  da avaliação contínua.  

Neste contexto, Também Blumenschein, Oliveira, e Sposto  (2012, p 11-12), abordam a 

importância da gestão ambiental numa empresa. 

...a Gestão Ambiental pode contribuir para aumentar o sucesso empresarial e a 

vantagem competitiva das empresas que a adotam, proporcionando a essas 

organizações resultados tangíveis (eficiência operacional) e intangíveis (valor de 

marca e reputação), este trabalho busca, além de atingir os objetivos propostos, 



 

 

 

chamar a atenção para a importância da Gestão Ambiental, como fator de sucesso e 

competitividade das empresas de médio e grande porte do setor de construção civil. 

 

Desta maneira Gehlen (2009, p. 6), coloca que a gestão da qualidade também é 

importante.  

O projeto de gestão da qualidade é o mecanismo de verificação de execução dos 

serviços de acordo com as normas, de modo a garantir a qualidade do produto final. 

O documento deve expressar o comprometimento dos construtores com a qualidade 

da execução dos produtos, e viabilizar a rastreabilidade das falhas e 

permitir melhor monitoramento das atividades realizadas nas obras como um todo. 

Esse monitoramento contínuo do canteiro é o que garante a retroalimentação do 

sistema, possibilitando o aprendizado por meio da repercussão posterior da 

experiência do usuário. 

 

 

No Brasil, a construção civil, vem se utilizando de métodos construtivos com baixa 

tecnologia cuja qualidade é, quase sempre, dependente das habilidades do operário, ou seja, os 

processos construtivos têm sido impactados por um fator significativo de manufatura e todas 

as dificuldades inerentes a tal característica. 

Do ponto de vista ambiental, a indústria da construção civil provoca grandes impactos, 

demanda de insumos não renováveis e é, reconhecidamente, geradora de desperdícios e 

perdas, tendo destaque as construções em áreas urbanas. Segundo Braga et al. (2005 apud 

Carvalho et al. 2007), “a poluição se manifesta tanto nas formas gasosa, líquida e sólida e é 

sob forma desta última que se verificam os principais problemas devido às grandes 

quantidades geradas e à sua difícil movimentação, já que diferentemente das outras esta não 

possui mobilidade própria”. Verifica-se, portanto, que o setor tem desafios importantes no 

combate à geração dos chamados Resíduos da Construção Civil – RCC. De acordo com a 

resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA –os RCC são 

definidos como: 

 
“Resíduos 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.” 

 

Gehlen (2008) defende que nas obras, dentre as etapas de um empreendimento, a 

execução deve ser foco das construtoras na busca por sucesso em suas responsabilidades 

sociais, ambientais, econômicas e culturais, que resultam na sustentabilidade aplicada nos 

canteiros de obras. 



 

 

 

A NR-18 (FUNDACENTRO, 1996) define canteiro de obras como a área de trabalho 

fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra.  

Já a NB-1367 (ABNT, 1991) o define como áreas destinadas à execução e apoio dos 

trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência.  

Ainda neste contexto Souza (2000, p.13), também define canteiro de obras. 

 “o canteiro é a fábrica cujo produto final é o edifício e deve ser entendido, de 

acordo com a ótica dos processos, como o espaço onde as pessoas envolvidas na 

produção, estarão vivendo seu dia-a-dia de trabalho” 

 

Portanto o canteiro de obras é um dos ambientes onde deve ser aplicada a ação para 

melhoria de produtos e processos, é nele onde estão os principais recursos financeiros e 

humanos, e ocorre a maioria dos impactos ambientais e sociais da construção civil.  

Para Machado (2006), a Indústria da Construção Civil é grande consumidora de 

recursos naturais, e consequentemente, uma grande geradora de resíduos, que acarretam 

significativos impactos sobre o meio ambiente. Por estas características, citou a importância 

da conscientização para a minimização dos resíduos de construção e demolição (RCD), e 

introdução de medidas para redução da geração de resíduos, reutilização e reciclagem além da 

deposição apropriada. O autor abordou a origem e a caracterização dos RCD e os impactos 

por eles gerados além das ações que podem ser desenvolvidas para diminuí-los. A 

preocupação com as perdas no canteiro de obra foi o principal tema abordado bem como a 

importância de dimensioná-las para solucionar problemas futuros. 

É necessário então manter a  preocupação com a sustentabilidade de todas as etapas do 

ciclo de vida de um empreendimento, desde sua concepção, projeto, construção, manutenção, 

até sua demolição, considerando sempre as três dimensões da sustentabilidade: econômica, 

social e ambiental. Desta forma surge o desafio de conciliar a atividade produtiva com as 

condições que conduzam a um desenvolvimento sustentável menos agressivo ao meio 

ambiente.  

A Resolução CONAMA nº 307 (2002, p. 1), estabelece as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão de resíduos na construção civil e conceitua o que são resíduos:  

I - Resíduos 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; 

 

Conforme coloca o Art. 10 da Resolução CONAMA Nº. 307 (202, p 4-5) esses 

resíduos devem ser destinados de forma correta de acordo com a classe que pertecem:  



 

 

 

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas: 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; tais como: (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 

outros; 

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas; tais como os produtos oriundos 

do gesso; 

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas; tais como: tintas, solventes, óleos 

e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas,instalações industriais e outros. 

 

 

Segundo (Oliveira e Mendes 2011: apud Carneiro 2001), os resíduos de construção e 

demolição – RCD, também denominados como entulho, tem se tornado um dos alvos do meio 

técnico-científico, utilizado o mesmo como agregado para inúmeros usos na construção civil e 

também na pavimentação rodoviária, entrando como substituto às matérias primas hoje 

utilizadas nestes setores. De acordo com Mendes (2004), os resíduos de construção civil são 

retirados da obra e disposto clandestinamente em locais como terrenos baldios, margens de 

riso e de ruas das periferias, gerando uma série de problemas ambientais e sociais, como a 

contaminação do solo por gesso, tinta e solventes, a proliferação de insetos e outros vetores 

contribuindo para o agravamento de problemas de saúde pública de suas práticas, 

procedimentos e processos. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil no Brasil é uma questão 

ambiental, pouco explorada e reflete a evolução lenta e retardatária do setor no quesito 

sustentabilidade. Há muito resíduo sólido como entulho e pouca atividade de reutilização, 

reciclagem do mesmo. 

Os mecanismos de fiscalização e aplicação de políticas públicas não agem com 

eficácia para incentivar as organizações da construção civil não reagem positivamente em 

ações a propiciar um desenvolvimento sustentável do setor. Sobre os incentivos e mudanças 

quanto à responsabilidade ambiental do setor da construção civil, foi verificado que depende 

de autorizações e um acompanhamento por parte do governo local através dos Sistemas de 

Limpeza Urbana (SLU). As Normas Técnicas não apresentam um modelo de reutilização e 

reciclagem, apenas menciona a classificação dos resíduos e riscos que podem ocasionar. 



 

 

 

Diante dessa prerrogativa falta uma ação do Estado em gerir incentivos, sejam estes 

incentivos por meio de informações (cursos, palestras, treinamentos, e técnicas ambientais 

etc...) ou até mesmo financeiros.  

Entender quais são os impactos ambientais gerados ao meio ambiente através da 

execução de uma construção civil, e a responsabilidade de minimizar este impactos é 

responsabilidade não somente dos órgão públicos, mas também dos Responsáveis técnicos  

em todas as áreas responsáveis pela execução de obras tanto  independentemente de 

setorização ou grau de construção (pequena/media ou de grande porte) este é o nosso habitat 

temos que promover uma ação mútua, governos, organizações particulares, instituições de 

ensino e pesquisa, a comunidade e associações a participarem ativamente pela mudança na 

gestão e administração com responsabilidade ambiental. 

 Assim surge a necessidade de construir sustentável, conceito da moderna construção, 

onde baseia-se no desenvolvimento de um modelo que enfrente e proponha soluções aos 

principais problemas ambientais de sua época, sem renunciar à moderna tecnologia e à 

criação de edificações que atendam as necessidades de seus usuários.  

Teodoro (2011, p.5) comenta o que a construção sustentável procura seguir. 

 

A Construção Sustentável procura então seguir as premissas do desenvolvimento 

sustentável de forma a não esgotar os recursos planetários e a desenvolver métodos 

ambientalmente corretos de produção e consumo, que garantam a sobrevivência dos 

ecossistemas sem abdicar da evolução da tecnologia e por acréscimo da poluição. 

Assim sendo, quem pensa que o objetivo da sustentabilidade é a natureza 

permanecer intocável está enganado, já que é uma visão completamente impraticável 

no mundo moderno atual.  

 

 A construção sustentável deve ser solidificada sobre alguns pilares, os quais são 

importantes para sua concretização, desta forma Teodoro (2011, p.6) os exemplifica. 

 

A construção sustentável baseia-se então nestes pilares:  

 Minimizar produção de resíduos – Procura-se minimizar a produção de resíduos de 

forma a garantir menor necessidade de reciclagem e menor poluição no meio 

ambiente. 

  Reciclagem de resíduos – Reciclando a maior quantidade possível de resíduos 

reduz-se a poluição e a necessidade de ir buscar mais matéria-prima à natureza. 

Assunto tratado mais à frente nesta dissertação com mais pormenor.  

 Utilizar materiais sustentáveis – A utilização de materiais sustentáveis é essencial 

para uma construção sustentável e a sua definição será tratada no capítulo seguinte. 

  Poupar água e energia – A poupança de água e energia é importante por motivos 

ambientais e económicos.  

 Maximizar a durabilidade – A durabilidade da construção deve ser maximizada de 

forma a adiar uma futura reabilitação ou até demolição e assim tirar proveitos 

económicos e também ambientais, pois adia-se a necessidade de ir à natureza buscar 

novos recursos naturais.  



 

 

 

 Planear a manutenção – O planeamento da manutenção é essencial para maximizar 

a durabilidade da construção retirando assim os mesmos proveitos.  

 Reduzir os custos – Reduzindo os custos obtêm-se benefícios a todos os níveis.  

 Garantir higiene e segurança – Devem ser garantidas boas condições de higiene e 

segurança nos trabalhos para bem dos trabalhadores e da construção em si. 

 

 

 A construção sustentável engloba uma série de atributos e elementos, e tem como 

característica mais marcante a capacidade de planejar e prever todos os impactos que pode 

provocar, antes, durante e depois do fim de sua vida útil. Desta forma quanto mais sustentável 

uma obra, mais responsável ela será por tudo o que consome, gera, processa e descarta. 

 De acordo com Araujo (p. 2) a construção civil ganhou normas próprias de 

sustentabilidade por meio da ISO,  são elas a norma ISO 21930 (2007) que aborda as 

sustentabilidade na construção civil, com a declaração ambiental de produtos para construção 

e a ISO 15392 (2008) que trata da sustentabilidade na construção civil , citando os princípios 

gerais.  

Sendo que de acordo com Araujo (p. 2) a ISO também conceitua obra sustentável. 

 

“Edificação sustentável é aquela que pode manter moderadamente ou melhorar a 

qualidade de vida e harmonizar-se com o clima, a tradição, a cultura e o ambiente na 

região, ao mesmo tempo em que conserva a energia e os recursos, recicla materiais e 

reduz as substâncias perigosas dentro da capacidade dos ecossistemas locais e 

globais, ao longo do ciclo de vida do edifício. 

 

 

 

Percebe-se que a construção sustentável não é um modelo para resolver problemas 

pontuais, mas uma nova forma de pensar a própria construção e tudo que a envolve. Trata-se 

de um enfoque integrado da própria atividade, de uma abordagem sistêmica em busca de um 

novo paradigma, ou seja , de intervir no meio ambiente, preservando-o e, em escala evolutiva, 

recuperando-o e gerando harmonia no entorno. 

Quanto mais sustentável uma obra, mais responsável ela será por tudo o que consome, 

gera, processa e descarta. Sua característica mais marcante deve ser a capacidade de planejar e 

prever todos os impactos que pode provocar, antes, durante e depois do fim de sua vida útil. 

 Portanto, a gestão de qualidade ambiental conduz ao caminho da construção 

Sustentável, como processo de desenvolvimento econômico, ecológico e social, em harmonia 

entre o homem e a natureza, garantindo qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. 

 

 

 



 

 

 

1.2 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 

Com os inúmeros avanços tecnológicos e a busca pelo desenvolvimento sustentável, 

fez-se necessário meios para mitigar danos e evita-los. Neste contexto foi criado o SGA 

(Sistema de Gestão Ambiental), que é normatizado pela ISO definida como órgão que nivela 

as normas em âmbito internacional, evitando aumento de custos para as empresas, que teriam 

que se certificar em vários países, ou riscos de países que utilizariam sistemas reguladores 

menos exigentes. A ISO de maior relevância é a ISO 14001 que aborda os requisitos e 

orientações para uso de um SGA, e a passível certificação junto a terceiros; enquanto as 

outras normas, com exceção da Rotulagem Ambiental, destinam-se apenas à orientação. 

Desta maneira, a NBR ISO 14001, define Sistema de Gestão Ambiental (SGA) como a 

parte do sistema de gestão que compreende a estrutura organizacional, as responsabilidades, 

as práticas, os procedimentos, os processos e recurso para aplicar, elaborar, revisar e manter a 

política ambiental da empresa.  

Ainda segundo NBR ISO 14OO1 (2010), Sistema de Gestão Ambiental é a parte do 

sistema de gestão global, que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, 

implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. Com isso as 

empresas certificadas com a ISO 14001 almejam alguns pontos compreendidos nesta  

certificação, entre eles o gerenciamento de riscos, redução de custos, desempenho ambiental 

melhorado, economia de energia e imagem corporativa. 

Ainda neste contexto Ferreira (2003, p. 33), coloca que a gestão ambiental deve 

considerar todas as variáveis de um processo de gestão, tais como: 

 
 Políticas, planejamento, plano de ação, alocação de recursos, delegação de 

responsabilidades, decisão, coordenação, entre outros, objetivando o 

desenvolvimento sustentável. Uma decisão ambiental envolve variáveis bem 

complexas e alternativas que nem sempre beneficiam o meio ambiente, ou seja, os 

executivos das empresas dificilmente escolhem a alternativa que menos danifique o 

meio ambiente. 

 

Já para Barbieri, (2007, p. 19-20), a gestão ambiental são as: 

 

As diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, 

direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter 



 

 

 

efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer  reduzindo ou eliminando os danos ou 

problemas causados pelas ações  humanas, quer evitando que eles surjam.  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, (1996, p. 3), explica mais 

detalhadamente a SGA: 

 

 
Esta norma especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, 

permitindo a uma organização formular uma política e objetivos que levem em conta 

os requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais 

significativos. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela 

organização e sobre os quais presume-se que ela tenha influência. Em si, ela não 

prescreve critérios específicos de desempenho ambiental.  

 

 

 Desta maneira para Scherer (1996), a Gestão Ambiental é uma parte integrante do 

sistema administrativo geral da organização. A formulação de uma SGA é um processo 

interativo e contínuo. A estrutura, responsabilidade, práticas, procedimentos, processos e 

recursos para a implantação de políticas, objetivos e metas ambientais podem ser coordenados 

em conjuntos como outros esforços de outras áreas administrativas. Entende-se que, um 

Sistema de Gestão Ambiental fornece a ordem e a consistência necessária para uma 

organização trabalhar suas preocupações ambientais, através da alocação de recursos, 

atribuição de responsabilidade, e avaliação contínua de suas práticas, procedimentos e 

processos.  

Assim, para implementação da mesma, Antonio (2011, p.109) coloca alguns 

elementos que devem ser seguidos. 

 

A elaboração do plano de implementação do SGA compreende a identificação dos 

aspectos e impactos ambientais e dos requisitos legais e corporativos, bem como, o 

estabelecimento de objetivos e metas. Para tanto, é necessário realizar o diagnóstico 

e o planejamento estratégico com enfoque ambiental, de modo a definir as 

oportunidades e ameaças para a organização. 

 

 

Também a esse respeito, Cortez et al (2009, p. 5-6), aborda alguns fundamentos que 

devemos seguir ao implantar o SGA, e que os mesmos estão em constante discussão e 

ampliação. 

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é a resposta 

dada pelas empresas para controlar os impactos causados, isto é, representa uma 

mudança organizacional, motivada pela internalização ambiental e externalização de 

práticas que integram o meio ambiente e a produção. A busca de procedimentos 

gerenciais ambientalmente corretos encontra inúmeras razões que justificam sua 

adoção, desde o atendimento à legislação ambiental até a fixação de políticas que 

visem à conscientização de todos os integrantes da organização. O conjunto de 



 

 

 

fundamentos apresentado a seguir não é conclusivo, pois os quesitos apontados 

continuam em discussão e tendem a se ampliar: 

a) Os recursos naturais (matérias-primas) são limitados e estão sendo fortemente 

afetados pelos processos de utilização, exaustão e degradação decorrentes de 

atividades públicas ou privadas, portanto estão cada vez mais escassos, 

relativamente mais caros, ou se encontram legalmente mais protegidos; 

b) Os bens naturais (água, ar) possuem valor econômico ou interferem nos preços de 

moradia, nos custos de instalação de determinadas indústrias, etc.; 

c) O crescimento da população humana, principalmente em grandes regiões 

metropolitanas e nos países menos desenvolvidos, exerce forte consequência sobre o 

meio ambiente em geral e os recursos naturais em particular; 

d) A legislação ambiental, que exige cada vez mais respeito e cuidado com o meio 

ambiente; 

e) Pressões públicas de cunho local, nacional e mesmo internacional exigem cada vez 

mais responsabilidades ambientais das empresas; 

f) Bancos, financiadores e seguradoras dão privilégios a empresas ambientalmente 

sadias ou exigem taxas financeiras e valores de apólices mais elevadas de firmas 

poluidoras; 

g) A sociedade em geral, ou através de suas representações, está cada vez mais exigente 

e crítica no que diz respeito a danos ambientais e à poluição provenientes de 

empresas e atividades; 

h) A imagem de empresas ambientalmente saudáveis é mais bem aceita por acionistas, 

consumidores, fornecedores e autoridades públicas; 

i) Acionistas conscientes da responsabilidade ambiental preferem investir em empresas 

lucrativas sim, mas ambientalmente responsáveis; 

j) A demanda por produtos cultivados ou fabricados de forma ambientalmente 

compatível cresce mundialmente, em especial nos países industrializados. Os 

consumidores tendem a dispensar produtos e serviços que agridem o meio ambiente; 

k) Cada vez mais compradores, principalmente importadores, estão exigindo a 

certificação ambiental nos moldes da ISO 14.000 ou mesmo certificados ambientais 

específicos para determinado produto. Acordos internacionais, tratados de comércio 

e tarifas alfandegárias incluem questões ambientais na pauta de negociações 

comerciais. 

 

Portanto a Gestão Ambiental é a consequência natural da evolução do pensamento da 

humanidade em relação à utilização dos recursos naturais, tomando-se o cuidado de retirar 

apenas o que pode ser reposto ou, caso isto seja impossível, deve-se, no mínimo, recuperar a 

degradação ambiental causada. Ela pode ser definida como um conjunto de políticas, 

programas e práticas administrativas e operacionais que leva em conta a saúde e a segurança 

das pessoas e a proteção do meio ambiente, através da eliminação ou minimização de 

impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, 

realocação ou desativação de empreendimentos ou atividades (AMBIENTE BRASIL, 2009). 

O SGA é um processo voltado a resolver, mitigar e/ou prevenir os problemas de 

caráter ambiental, com o objetivo de crescer sustentavelmente, com a inter-relação entre 

várias ciências, o manejo integral do sistema ambiental e o planejamento estratégico. 

 

 

 



 

 

 

1.3 O uso de água e a construção civil 

 

O crescimento do setor da construção civil, bem como, o populacional, aliado a 

despreocupação ambiental, levam ao aumento no consumo de água, na maioria das vezes, sem 

preocupar-se de que forma esta água está sendo usada e ainda, ao aumento da geração de 

efluentes líquidos e/ou gasosos e resíduos sólidos. O que representa um aumento na perda de 

qualidade de água e impactos ambientais negativos. Assim dificultando os processos de 

obtenção e tratamentos da mesma para fins de abastecimento público e consequentemente 

aumentando os custos.  

Vale destacar que esse avanço no setor da construção civil resulta em maiores quantidades 

de materiais extraídos para fabricação de matérias-primas, o que muitas vezes, causa grandes 

danos aos ambientes fluviais. Pode parecer surpreendente para a maioria das pessoas, mas 

apenas 2.5% da água do mundo são águas doces, e ainda uma parcela significativa desse 

volume (68.9%) está em forma de geleiras e coberturas permanentes de neve nas regiões do 

Ártico e Antártida (COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS, 2008). 

Vale mencionar que esta água é de difícil utilização, considerando os processos tecnológicos e 

os custos de logística que seriam necessários para que fosse apropriada ao consumo humano. 

Por conta disto, apenas pequenas frações acabam disponíveis a cada ano (COMISSÃO 

INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS, 2008). Segundo Colin Baird (2002), 

recentemente foi estimado que a humanidade consuma, sobretudo para a agricultura, cerca de 

um quinto da água que escoa para os mares; e as previsões indicam que esta fração atingirá 

cerca de três quartas partes no ano de 2025. 

De acordo com dados nacionais, o consumo de água nos centros urbanos é crescente e, se 

mantida a tendência dos últimos anos, a capacidade de fornecimento de água aos centros 

urbanos não será suficiente para atender as necessidades da população, da indústria e da 

irrigação, que são os principais consumidores. Com foco no abastecimento da população, 

estudos e pesquisas realizados demonstram que a quantidade de água fornecida é superior à 

quantidade necessária para o adequado desempenho das atividades consumidoras. Esta 

condição se apresenta, entre outros, pela operação e manutenção inadequada dos sistemas 

prediais hidráulicos. Parte significativa da água que abastece as edificações é descartada sem 

ter sido utilizada, através de perdas ou desperdício. 

O uso eficiente da água nas edificações reduzirá significativamente a demanda de água 

para abastecimento da população, que necessita de esclarecimento e apoio técnico para 



 

 

 

alcançar indicadores de consumo compatíveis com os tipos de uso e para evitar a adoção de 

soluções que coloquem em risco a saúde pública. Programas institucionais existentes de 

gestão da demanda de água, para redução do consumo de água nos edifícios, devem ser 

atualizados, ampliados e implementados, através de articulação entre os setores público e 

privado. Empresas produtoras de componentes e de serviços podem ser estimuladas a 

participar de projetos relacionados ao uso eficiente da água através de incentivos fiscais ou 

tarifários. 

Em 1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que o consumo médio 

diário por individuo deveria ser na ordem de 300 litros, levando-se em conta todas as 

necessidades de um ser humano participante de uma sociedade desenvolvida. Com base nesse 

índice, o consumo diário de 6 milhões de seres humanos (população estimada da terra) seria 

de 1,8 trilhões de litros, os quais correspondem a vazão total do rio amazonas (o mais 

volumoso do mundo) durante seis horas (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009)  

Segundo Pessarello (2008) para a confecção de um metro cúbico de concreto, se gasta 

em media 160 a 200 litros de água, e ainda na compactação de um metro cúbico de aterro 

podem ser consumidos até 300 litros de água. Outro fato válido de ser destacado é que no 

Brasil o prazo médio nas obras de edificações da construção civil é três vezes maior em 

relação às construções americanas e duas vezes o desperdício nas construções européias 

(MELLO; AMORIM, 2009). São situações que chamam atenção e justificam a importância 

desse estudo, é provável que o sistema fluvial seja o primeiro que sofre impactos com essa 

diferença de tempo e desperdício. 

A construção civil também tem sido parceira na economia de água, principalmente ao 

planejar edificações cada vez mais sustentáveis. Já não são raros os prédios que promovem o 

reuso da água. Da mesma forma, cresce o número de produtos permeáveis, que ajudam o 

meio ambiente a reabsorver melhor a chuva. 

 Em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o documento “Declaração 

Universal dos Direitos da Água” que coloca que: 

Art.1 – A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada 

cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos; 

Art.2 – A água á a selva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo 

ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a 

atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos 

direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 3 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

Art.3 – Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, 

frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com 

racionalidade, precaução e parcimônia; 



 

 

 

Art.4 – O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e 

de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para 

garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, 

da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam; 

Art.5 – A água não é somente uma herança dos nosso predecessores; ela é sobretudo 

um empréstimo aos nossos sucessores, Sua proteção constitui um necessidade vital, 

assim como um obrigação moral do homem para com as gerações presentes e 

futuras; 

Art.6 – A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: 

precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem 

escassear em qualquer região do mundo; 

Art.7 – A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De 

maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para 

que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade 

das reservas atualmente disponíveis; 

Art.8 – A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma 

obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não 

deve ser ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado; 

Art.9 – A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e 

as necessidades de ordem econômica,sanitária e social; 

Art.10 – O planejamento da gestão da água deve levar em conta a razão de sua 

distribuição desigual sobre a Terra. 

 

 Segundo a ANA (2013), “entende-se por uso do recurso hídrico qualquer atividade 

humana que, de qualquer modo, altere as condições naturais das águas superficiais ou 

subterrâneas”. Assim, estão englobados tanto usos que devolvem toda a água utilizada para o 

curso d’água (geração de energia, navegação, pesca, turismo), chamado uso não consuntivo, 

como os usos em que parte da água não retorna ao curso d’água (uso urbano, industrial, 

irrigação, dessedentarão animal), chamado uso consuntivo. 

O Conselho Internacional da Construção – CIB aponta a indústria da construção como 

o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma 

intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. 

Desenvolvimento Sustentável não é mais só uma bandeira de ecologistas, já se constitui 

uma preocupação real para a Indústria da Construção Civil. 

 

1.4 Viabilidade econômica no reuso de água da construção civil 

 

O crescimento demasiado da polução, e com isso o abusivo uso da água, tornam esse 

bem cada dia mais disputado e escasso, pois é utilizado em todas as atividades. 

Pode parecer surpreendente para a maioria das pessoas, mas apenas 2.5% da água do 

mundo são águas doces, e ainda uma parcela significativa desse volume (68.9%) está em 

forma de geleiras e coberturas permanentes de neve nas regiões do Ártico e Antártida 

(COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS, 2008). Vale mencionar 

que esta água é de difícil utilização, considerando os processos tecnológicos e os custos de 



 

 

 

logística que seriam necessários para que fosse apropriada ao consumo humano. Por conta 

disto, apenas pequenas frações acabam disponíveis a cada ano (COMISSÃO 

INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS, 2008).  

Segundo Colin Baird (2002), recentemente foi estimado que a humanidade consuma, 

sobretudo para a agricultura, cerca de um quinto da água que escoa para os mares; e as 

previsões indicam que esta fração atingirá cerca de três quartas partes no ano de 2025. Em 

1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que o consumo médio diário por 

individuo deveria ser na ordem de 300 litros, levando-se em conta todas as necessidades de 

um ser humano participante de uma sociedade desenvolvida. Com base nesse índice, o 

consumo diário de 6 milhões de seres humanos (população estimada da terra) seria de 1,8 

trilhões de litros, os quais correspondem a vazão total do rio amazonas (o mais volumoso do 

mundo) durante seis horas (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009). Segundo Pessarello (2008) 

para a confecção de um metro cúbico de concreto, se gasta em media 160 a 200 litros de água, 

e ainda na compactação de um metro cúbico de aterro podem ser consumidos até 300 litros de 

água. Outro fato válido de ser destacado é que no Brasil o prazo médio nas obras de 

edificações da construção civil é três vezes maior em relação às construções americanas e 

duas vezes o desperdício nas construções européias (MELLO; AMORIM, 2009). São 

situações que chamam atenção e justificam a importância desse estudo, é provável que o 

sistema fluvial seja o primeiro que sofre impactos com essa diferença de tempo e desperdício. 

Este breve relato sobre a disponibilidade e o consumo de água comprova a relevância de 

estudar formas de gestão da água. Para isto o objetivo deste trabalho foi trabalhar a gestão da 

água em obras de construção civil, com intuito de buscar um melhor entendimento do 

consumo de água nos canteiros de obras, e a fim de propor alternativas necessárias, 

principalmente, para redução desse grande consumo de água potável em obras. Tais funções 

tornam-se, esse precioso liquido um dos componentes mais importantes na confecção de 

concretos, argamassas e eficaz ferramenta nas atividades de limpeza e cura do concreto. O 

embasamento de um projeto de reaproveitamento do uso da agua para grandes obras, tais 

como usinas de concreto, fabricas de pré-moldados dentre várias outra e recomendado usar o 

reaproveitamento das agua pluviais para um ganho no aumento das aguas a serem utilizadas, 

tornando menor o uso da agua comprada, pode ser executado canaletas nos pátios e 

instalações de calhas direcionadas a um tipo de reservatório secundário. A norma NBR-

15527, Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis – Requisitos, instituída em setembro de 2007 pela Associação Brasileira de Normas 



 

 

 

Técnicas (ABNT), que prevê, entre outras coisas, os requisitos para o aproveitamento da água 

pluvial coletada em coberturas de áreas urbanas e aplica-se a usos não potáveis em que as 

águas podem ser utilizadas após o tratamento adequado (Silveira, 2008).  

O Reuso de água significa reutilizar a agua em mais de um processo em lugares como 

indústrias, edifícios, canteiros de obras entre outros. De acordo com Azevedo ( , p. 2) a 

reutilização pode ser feita de forma direta ou indireta decorrentes de ações planejadas ou não. 

 

a) Reuso indireto não planejado da água: ocorre quando a água, utilizada em alguma 

atividade humana, é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, 

em sua forma diluída, de maneira não intencional e não controlada. Caminhando até 

o ponto de captação para o novo usuário, a mesma está sujeita às ações naturais do 

ciclo hidrológico (diluição, autodepuração). 

b) Reuso indireto planejado da água: ocorre quando os efluentes, depois de tratados, 

são descarregados de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou 

subterrâneas, para serem utilizadas a jusante, de maneira controlada, no atendimento 

de algum uso benéfico. O reuso indireto planejado da água pressupõe que exista 

também um controle sobre as eventuais novas descargas de efluentes no caminho, 

garantindo assim que o efluente tratado estará sujeito apenas a misturas com outros 

efluentes que também atendam ao requisito de qualidade do reuso objetivado. 

c) Reuso direto planejado das águas: ocorre quando os efluentes, depois de tratados, 

são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso, não 

sendo descarregados no meio ambiente. É o caso com maior ocorrência, destinando-

se a uso em indústria ou irrigação. 

 

Portanto, o reuso de água é uma das saídas para combater a falta da mesma, nos dias 

atuais, em que as quantidades potáveis existentes no planeta diminuiu consideravelmente. 

A preocupação com a escassez de água acirrou-se apenas no final do século 20, 

quando as modificações climáticas passaram a preocupar os cientistas. A partir daí alguns 

setores produtivos adotaram medidas visando à racionalização no consumo de água. Na 

Construção Civil não foi diferente, e as primeiras ações sobre a necessidade de construções 

com menor impacto sobre o meio ambiente iniciaram-se, surgindo investigações para 

diminuir o consumo na fabricação de materiais e na construção de prédios e, mesmo, para 

melhorar a gestão dos resíduos. 

No Brasil há iniciativas interessantes; como por exemplo, a criação em agosto de 

2007, do CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, que tem como um dos 

objetivos, otimizar o uso dos recursos naturais. Entretanto, as iniciativas ainda são muito 

tímidas, tendo em vista que o Brasil é o país com a maior disponibilidade de água do planeta, 

cerca de 12% da água potável do globo. 

Já nos serviços de construção civil, embora a água não seja vista e nem tratada como 

material de construção, o consumo é bastante elevado, por exemplo, para a confecção de um 



 

 

 

metro cúbico de concreto, gasta-se em média de 160 a 200 litros e, na compactação de um 

metro cúbico de aterro, podem ser consumidos até 300 litros de água. 

Através dos estudos realizados, verificou-se que a água é um recurso natural 

importante para as obras de construção civil, tendo em vista que é primordial nos principais 

serviços da obra e para o consumo humano. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As fontes utilizadas neste trabalho foram baseadas em pesquisa bibliográfica, 

pertinentes ao tema em questão, como estudos de casos, artigos e livros, os quais 

proporcionaram aprofundamento e conhecimento do tema. 

   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o estudo realizado, levando em conta uma ampla pesquisa bibliográfica para a 

definição do tema, tentando fixar uma realidade maior ao assunto a fim de buscar um melhor 

entendimento dos fatos, conclui-se que, o sistema de reuso da água dentro do canteiro de 

obra/indústria, pode sim diminuir gastos e reaproveitar em diversos outros aspectos esta água 

já utilizada, bem como uso da água da chuva. Tendo em vista a preocupação com o Meio 

Ambiente e a escances atual crescente cada vez mais da falta de água a nível não só nacional, 

mas mundial também. Empregar um Sistema Gestão Ambiental dentro da Construção Civil, 

para uma construção mais sustentável, com desenvolvimento de tecnologias mais limpas e 

preocupadas com o meio ambiente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com estudo feito para elaboração do referido Artigo, podemos entender sobre a 

abrangência das consequências que a Construção Civil pode acarretar para o meio ambiente. 

Com base em pesquisas observa-se a importância das normas  para esta  ligação entre o 

Construção Civil e o meio ambiente, sendo de nossa inteira responsabilidade manter e 

preservar. 

A grande demanda pela agua potável, e assunto bastante debatido  e estudado, a 

importância da água não só 



 

 

 

 para a vida humana , mas para quase toda a vida que habita nosso planeta , é vital sem 

ela  seria impossível nossa existência . Como já explanado acima podemos ver a importância 

da agua para a vida humana , com isso o reuso da agua  e e suma importância , visto que o 

mesmo não e um conceito novo , pois tem sido praticado em todo mundo  a muito tempo . um 

exemplo estudado esta na Grécia antiga, onde  a irrigações eram   feitas com disposição do 

esgoto . 

O tema da água desperta hoje o interesse de uma gama muito variada de profissionais 

além da classe política e do público em geral. Moramos no planeta Azul, no planeta Água 

chamado assim desde a remota infância nos ensinada nos anos iniciais de escola e ate os dias 

de hoje atreves de noticiários, mídia em geral que nos da o alerta o tempo todo sobre a 

importância da preservação da água. De todos os recursos naturais importantes à 

sustentabilidade, a água é aquele que requer nossa atenção urgente, pois na busca do 

desenvolvimento da humanidade aprendemos a transportá-la, desviá-la, usá-la para receber 

nossos detritos, irrigar nossas plantações, ferver, congelar, navegar e tantas outras coisas, sem 

preservá-la. Nas últimas décadas percebemos que precisamos modificar a maneira que a 

tratamos, pois é através dela, que toda a vida nasce e se mantém.  

Podemos ressaltar que a preocupação dentro da construção civil com o meio ambiente, 

vem crescendo, com a tomada de uma postura consciente, com a implantação de reuso das 

aguas pluviais em canteiros de obra, a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

agrega a importância  a construções mas sustentáveis.  
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