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RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir sobre o papel do engenheiro civil na conscientização dos impactos
socioambientais decorrentes da escolha e descarte dos materiais de construção civil, expondo aos alunos de ensino
médio, por meio de uma feira de profissões, várias possibilidades e áreas de atuação representadas por profissionais
qualificados ou estudantes de ensino superior como, no caso, de engenharia civil. Com isso, são demonstradas a
relevância da escolha e o descarte correto de materiais de construção civil, promovendo assim a interdisciplinaridade
entre diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, serão abordados o porquê de fazer a escolha correta dos
materiais, como identifica-los e descarta-los, gerando menos impacto ao meio e promovendo um melhor entendimento
dos alunos acerca da sustentabilidade.

Palavras-chave: Engenharia Civil. Práticas Interdisciplinares. Descarte de resíduos.

ABSTRACT This article aims to discuss the role of civil engineer in awareness of social and environmental impacts of
choice and disposal of construction materials, exposing to high school students, through a fair professions, various
possibilities and areas of expertise represented by qualified professionals or college students, in the case of civil
engineering. With this, it is demonstrated the importance of choice and the proper disposal of construction materials, thus
promoting interdisciplinarity between different areas of knowledge. Thus, they will be addressed why make the correct
choice of materials such as identifying them and discards them, creating less impact on the environment and promoting a
better understanding of students about sustainability. Keywords: Civil Engineering. Interdisciplinary practices. Waste
disposal.

INTRODUÇÃO

São percebidas com frequência, principalmente em escolas da rede pública, dúvidas do aluno quanto a sua vida
pós-ensino médio. Isso acontece muitas vezes porque, durante sua fase de estudos, ele não se identifica com algumas
áreas e não percebe a relação entre as disciplinas cursadas com algumas profissões conhecidas por eles ou
simplesmente por sentirem falta de informações a respeito de cada área e como ela atua na realidade como uma forma
incentivo.
Estes fatos podem interferir na vida profissional de muitos concluintes do ensino médio e futuros acadêmicos,
acarretando em frustrações e perdas valiosas de tempo, impedindo-os de engajar rapidamente num curso em que se
identifiquem e realmente gostem, aumentando as probabilidades de se tornarem bons profissionais, trazendo rápido
retorno para si e também para a sociedade.
Atualmente, colégios públicos promovem eventos culturais de dança, música e fotografias, por exemplo, o Festival
Anual da Canção Estudantil (FACE) são de suma importância, porém não atinge a todos os alunos, logo não são todos
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os alunos que desenvolvem talento musical ou se interessam por esta área, sendo que destes, uma pequena parte quer
seguir uma carreira profissional, e leva a música apenas como um robe.
Além dessas atividades extraclasse, um evento que interligue estudantes do ensino superior e profissionais já
graduados com alunos do ensino médio ou até mesmo fundamental, é importante para que haja um direcionamento
desde cedo dos estudantes sua área de interesse, além de uma troca de experiências, tornando atrativo o mundo
universitário.
Vista a presente situação, foi realizado no Colégio Luiz Eduardo Magalhães (CELEM), localizado da cidade de
Fátima-Ba, uma feira de profissões com participação preferencial de profissionais e estudantes nativos da cidade,
trazendo uma atenção especial aos ouvintes, visto que os palestrantes saíram das mesmas condições, além de alguns
profissionais do corpo docente do colégio, visando à apresentação de seus respectivos cursos, contando-lhes
experiências vividas, e admitindo um tema principal em seu minicurso.
Assim, apresentou-se a importância da engenharia para sociedade e seus papeis fundamentais, como suas grandes
obras e desenvolvimentos exorbitantes para o desenvolver da sociedade e também relevando a preservação ambiental
com escolha e descarte correto dos materiais de construção civil, atualmente um dos maiores problemas de danos
ambientas, sempre interligado com matérias cursadas no ensino médio.
 Discutem-se na sua sequência de organização(1.1) as maneiras de escolha adequada para os materiais de construção
para se ter um menor nível de impacto ambiental possível, segundo os autores Torgal e Jalali (2010), assim como o
descarte dos RSCC e seus impactos socioambientais (1.2), decorrentes principalmente de pequenas construções,
similares às encontradas em cidades de pequeno porte como Fátima-Ba. Além disso, destacaram-se as relações
interdisciplinares presentes nas matérias de ensino médio, e sua aplicação na engenharia civil, como forma de ressaltar
a importância das disciplinas cursadas.

METODOLOGIA

Percebida a dificuldade de escolha por uma área a seguir, muitas vezes por experiências próprias, foi reunida uma
equipe multidisciplinar para analisar a situação local, no caso, do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães (CELEM)
em Fátima-Ba para direcionar, desde cedo, os alunos a uma profissão, através de apresentações. Em seguida,
desenvolveu-se a pesquisa, que está classificada como um estudo de campo, pois foi realizada no local onde o
problema foi identificado e visa estabelecer maior familiaridade com este (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2011, p.
11).
O evento teve como foco os alunos do ensino médio, com livre escolha para assistir qualquer uma das nove áreas que
estavam sendo apresentadas, cada palestrante foi designado a uma sala específica e em conjunto com profissionais de
sua respectiva área. Ao final de cada apresentação foram distribuídos questionários contendo as seguintes perguntas:
 

1. Você achou o curso apresentado interessante?
2. Conseguiu associar algum assunto do curso apresentado com o que aprenderam em sala de aula?
3. Após o que foi abordado, você estaria interessado em seguir a carreira do curso apresentado?
4. Pretende continuar os estudos após concluir o ensino médio?
5. A partir do que foi apresentado, você considera que o curso possui alguma importância para a sociedade?
6. Conte um pouco sobre suas expectativas futuras?

cujos dados foram apresentados na seção de resultados.
 
1.2 ESCOLHA DE MATERIAIS PARA UMA EDIFICAÇÃO

É perceptível o fato de que, ao se pensar em iniciar uma construção devem-se observar todos os fatores e seus
respectivos impactos. É notório que na maioria das construções atuais, existe uma falta quase total de conscientização
por partes dos gerenciadores das construções, pois há uma falsa ilusão de vantagem ao adquirir um material com preço
inferior, mesmo sem saber sua procedência e os riscos que este pode acarretar tanto para construção em si, quanto
para seus futuros usuários ou população circunvizinha.
“Torna-se por isso necessário que a montante se proceda a contabilização, de todos os impactos ambientais causados
por um determinado material, desde o início da extracção das matérias-primas (cradle), até à fase de deposição (grave)”
(TORGAL; JALALI, 2010, p.442).
Uma construção socioambiental não consiste somente na não poluição de forma direta, mas também na escolha de
materiais certificados e que já tem uma pré-fabricação facilitadora para a reciclagem, aumentando ainda mais a
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porcentagem de resíduos reciclados ou reaproveitados.
Segundo Torgal e Jalali (2010), uma construção sustentável deve iniciar-se com a escolha adequada de materiais.
Atualmente no mercado existem vários tipos dessas, com inovações tecnológicas que prometem aproveitar ao máximo
todo tipo de materiais e seus respectivos resíduos, para que gere o mínimo volume possível e os que forem gerados
tenham certa facilidade para serem reciclados ou reaproveitados. Para a identificação de um material adequando
atualmente já existem os selos ecológicos, que garante que o material foi testado e aprovado, portanto, considerado eco
eficiente. Porém,
Apesar de já haver vários rótulos ecológicos há quase 30 anos, a sua utilização é ainda pouco aproveitada pelo
mercado e no que respeita aos materiais e produtos de construção os rótulos ecológicos só abrangem uma parcela que
quase não tem expressão, em termos da totalidade dos materiais e produtos que constituem este mercado. (TORGAL;
JALALI, 2010, p.458).
 
Não se deve adquirir qualquer material sem saber a procedência. Se continuar da forma que está, todos pagarão um
preço muito alto. Ao consumir um material irregular ou até mesmo ilegal, o cidadão esta financiando a degradação de
cada vez mais matas, rios, lagos e animais, além dos prejuízos sociais.
Mesmo a rotulagem já existindo há algum tempo, percebe-se uma ausência de informação e/ou indiferença por parte
dos gerenciadores ou donos. A grande maioria não releva a importância de ter um material de qualidade agredindo
muito menos o meio ambiente, muitas vezes por não saber as consequências, ou achar que o material natural e
extraído de forma incorreta não acabará e/ou não fará diferença. Por isso, faz-se necessário que estudantes do ensino
médio ou até mesmo fundamental saibam de informações como essa e despertem um olhar ecológico desde cedo.
Passar conhecimento aos jovens estudantes e provoca-los neste sentido é a melhor forma de disseminar ideias e
promover soluções, pois estes jovens além de espalharem seus ideais entre si ainda o levam para dentro de suas
residências, trazendo novas informações e incentivando seus pais e demais familiares a agir de forma correta.
Conhecer as características dos materiais é o primeiro passo para identificar as melhores formas de descarta-los com
segurança. O tópico a seguir aborda esse processo e suas particularidades consideradas de grande relevância na
manutenção da integridade do meio-ambiente.

1.2 DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RSCC) 

Desde os primórdios da construção civil o resíduo por ela produzido teve pouquíssima atenção. Porém, com a constante
revitalização urbana e evolução arquitetônica, as obras tomaram outras dimensões, estilos e materiais. Como por
exemplo, “[...] recorrente ao concreto armado – não ao concreto escondido atrás da alvenaria enfeitada – mas o
concreto aparente como protagonista importante da composição arquitetônica [...]” (LEMOS, 1994, p.60). Portanto, ele
passa a ser utilizado também em funções estéticas, havendo a necessidade de multiplicar sua quantidade nos canteiros
de obra.
As novas formas de construir e a criação de novos métodos deram muita liberdade a arquitetos, como diz Lemos (1994,
p. 66): “em Brasília, Oscar Niemeyer se libertou de vez e fez o que quis, aproveitando a oportunidade única”. Diante
dessa revolução que ocorreu nas construções, a proporção de RSCC multiplicou-se, e com os constantes fatores
correntes de degradação ao meio ambiente a construção civil passou a ser um dos principais vilões da atual degradação
ambiental: “a construção civil é certamente o maior gerador de resíduos de toda a sociedade” (Azevedo 2003 apud
JOHN e AGOPYAN, 2006 p.65).
Grande parte da população se mostra indiferente quanto ao destino dos resíduos, descartando-os incorretamente ou
pagando terceiros sem saber sua destinação, que geralmente são terrenos baldios, leitos de rios ou vias públicas,
infringindo a lei, pois segundo o CONAMA “os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de
resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d&39;água, lotes vagos e em áreas protegidas
por Lei”. (Resolução 2002, nº 307 Art. 4º Inciso I).
Atualmente, profissionais do ramo da construção civil recebem várias qualificações em relação ao meio ambiente e
como preserva-lo, pois “[...] o Jovem Engenheiro que não desenvolver o viés da preocupação ambiental em seu olhar e
em suas atitudes está fadado ao fracasso e irá sucumbir, como os dinossauros, na nova dinâmica da busca permanente
de ações sustentáveis.” (VICTER, 2012, p.95).
O gerenciador da obra também precisa possuir consciência ética com todos a sua volta. É inaceitável depositar os
RSCC em vias públicas e demais locais inadequados, para fazer economia ou evitar algum tipo de burocracia. Segundo
Victer (2012), agir com compostura ética não é uma necessidade ou diferencial, mas sim uma obrigação.  
Porém, mesmo com essas leis rígidas que vigoram em nosso sistema, porque há o descarte inadequado com tanta
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frequência? Na maioria das vezes o dono da construção é o responsável por descarta-lo e em geral este não sabe o
que exatamente é RSCC, e por isso faz-se necessária a inserção destas e outras informações para que este em uma
situação real saiba como agir e quais decisões tomar. Segundo o CONAMA RSCC 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 2002, nº
307 Art. 2º Inciso I.).
 
A prefeitura municipal, em geral, é a responsável por fiscalizar esse tipo de infração. No entanto, segundo o G1, um
levantamento da prefeitura de São Paulo juntamente com as empresas de coleta de lixo (2013), ainda há em São Paulo
cerca de 4,5 mil pontos de descarte irregular de entulho. Em adição, segundo o site da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012), o Brasil produz em média 31 milhões de
toneladas por ano. Uma hipótese das causas dos descartes nestes locais pode ser atribuída ao fato de que os donos
apenas querem verem-se livres do “lixo”, independentemente para onde ele vá.
A causa deste grande problema está ligada diretamente à falta de informações à população leiga. Caso esta soubesse
dos danos causados a si própria com este ato e os benefícios quanto a sua reciclagem ou reutilização, viveria numa
realidade totalmente diferente e sustentável. Concluída a apresentação dos conteúdos, parte-se para a análise dos
resultados da pesquisa feita através do questionário.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

            Depois de finalizadas as apresentações de cada profissional ou estudante da área, os alunos foram submetidos
a um questionário (mostrado na metodologia). O mesmo revelou que dos 36 alunos participantes, sendo 75% mulheres,
44,4% se identificaram com o curso; 72,2% perceberam relações e associaram o que lhes foi apresentado com o que
veem em sala de aula; 44,4% se interessaram em seguir a carreira; 86,1% pretendem continuar os estudos após
término do ensino médio; 100% dos estudantes participantes do questionário acham a engenharia civil um curso muito
importante para toda sociedade.
Com base nas informações coletadas foi visto que 63,8% dos estudantes pretendem cursar algum curso do ensino
superior, destes, 21,7% escolheram a engenharia civil como futura profissão; 39,1% ainda não sabem qual curso
ingressar; 39,1% desejam cursar outras áreas. Dos outros 36,2% que não pretendem cursar o ensino superior 30,7%
pretendem apenas trabalhar e 69,3% não tem nenhuma expectativa para seu futuro.
            A partir dos resultados obtidos, percebe-se que permanência nos estudos após o término do ensino médio é
maior, grande parte também conseguiu relacionar as informações dadas na apresentação com as disciplinas cursadas
em sala de aula. Este trabalho não só objetiva expor as relações interdisciplinares com o ensino médio, mas também
expor pouco mais sobre o que é um curso superior, repassar experiências vividas e, sobretudo despertar o olhar
ecológico nos jovens, para que estes quando saírem do colégio representem ótimos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
            Conclui-se que é necessário ter grande atenção quanto aos estudantes do ensino médio, e saber dar-lhes
ferramentas para que possam trilhar seu próprio caminho. É de suma importância realizar eventos que além de trazer
cultura, tragam também profissionais formados de diversas áreas, pois eles têm muito a repassar para as futuras
gerações, é fundamental o aluno durante a fase de ensino médio, principalmente concluinte, tenha pessoas que
conseguiram atingir seus objetivos profissionais e acadêmicos como exemplo. Segundo Isaac Newton: “é fundamental
estar sobre os ombros de gigantes para alcançar o sucesso”.
            Também foi notada grande importância da disseminação dos conhecimentos sobre preservação e métodos
exemplares, mostrando também aplicações cotidianas e seus benefícios, sejam financeiros, sociais ou ambientais,
podendo até ser aplicados no colégio em questão, como sugerido pelos próprios alunos no final da apresentação.
            Grande parte dos estudantes mostraram-se otimistas quanto ao seu futuro e relataram, após as apresentações
vistas durante a feira, ter uma direção a seguir e visualizar as matérias escolares diferentemente de como viam antes,
agora sabendo de suas possíveis utilizações acadêmicas e profissionais, visando além do pessoal, também desenvolver
de trabalhos que ajudem toda sociedade, em especial os moradores de sua cidade natal.
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