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Introdução: Desde os primórdios até os dias atuais, grande parte do que se produz e
respectivamente é consumido por diversas indústrias de bens e consumo e por diversos
setores são extraídos da natureza. em sua maioria, os recursos extraídos da mesma são
retirados sem limite e de forma irregular, trazendo como consequência grande
devastação da natureza.
Um setor que é responsável por tamanha extração é o da construção civil. O mesmo
além de retirar um grande número de insumos da natureza para desenvolvimentos de
suas atividades gera um número significativo de resíduos. Objetivo: Estudar possíveis
utilizações de diversos resíduos, na substituição de insumos para fabricação de
materiais de construção civil. Metodologia: Conforme Pinto (1992), a enorme
quantidade de resíduos produzida pela indústria da construção civil tem sido notícia
frequente porque vem há tempos causando sérios problemas urbanos, sociais e
econômicos. O gerenciamento desses resíduos torna-se mais complicado quanto maior
for a quantidade produzida. De acordo com John (2002), esses dados provavelmente
tornam a indústria da construção civil a atividade humana com maior impacto sobre o
meio ambiente.
Foram analisados artigos, periódicos, teses e dissertações que apresentaram algum tipo
de resíduo, seja ela proveniente da própria construção civil, ou de indústrias, entre
outros. Resultados: A partir dos estudos realizados, constatou-se que existem
instrumentos importantes que permitem o avanço necessário para o enfrentamento dos
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo
inadequado dos resíduos sólidos.
Com a utilização dos resíduos, possuir proposta prática de hábitos de consumo
sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reutilização
dos resíduos sólidos e a destinação adequada dos rejeitos. Além de instituir a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos dos fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo
dos resíduos sólidos urbanos.
Assim, com a reutilização, criarão-se metas importantes que irão contribuir para a
eliminação/diminuição dos lixões e instituir instrumentos de planejamento nos níveis:
nacional, estadual, além de impor que os particulares elaborem seus Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

 Conclusão: Com o crescimento populacional, principalmente no setor da construção
civil, o número de resíduos gerados pelo mesmo é muito alto. Assim, com a
reutilização dos resíduos, acarretará na diminuição na devastação da natureza, já que
tais resíduos irão substituir algum elemento natural para fabricação de outros materiais.
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