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RESUMO: Muito utilizado na construção civil, o cimento proporciona maior durabilidade e resistência nas obras 

desde o século XVI. Após o seu uso, tendo sua embalagem descartada de forma inadequada, é preocupante a 

consequência que este impacto ocasiona no meio ambiente, afetando diretamente os seres vivos. No Brasil a 

construção civil é um dos setores que apresenta alto índice de resíduos sólidos. O cimento por ser o material mais 

utilizado no canteiro de obras, consequentemente possue um grande volume no descarte de sua embalagem. A 

presente pesquisa tem como proposta apresentar alternativas para a redução dos resíduos gerados pela a embalagem 

do saco de cimento. Para tal finalidade foi realizada uma revisão bibliográfica em produções científicas e livros 

que abordam as concepções sobre os impactos gerados pelo descarte inadequado do saco de cimento. Desta 

maneira, conclui -se que a busca por soluções que possa minimizar impactos ambientais está diretamente 

relacionada com o comprometimento e responsabilidade ambiental dos profissionais da construção civil que 

buscam desenvolver alternativas sustentáveis que reduzam os impactos ambientais oriundos das construções, como 

por exemplo o reaproveitamento do saco de cimento para a confecção de sacolas ecológicas e manta asfáltica.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

O cimento é um dos materiais mais utilizados em todo o mundo há muitos séculos por 

proporcionar mais segurança e durabilidade a suas construções. E atualmente, a construção civil 

é um setor com alto desenvolvimento econômico no país.  

A partir dos anos XXVI essa mistura é comercializada em forma de pó, conhecida como 

cimento Portland, nome referente ao tipo de pedra utilizada em construções em Portland, 

Inglaterra. Atualmente o cimento é feito com o clínquer (argila e calcário), gesso, água e 

aditivos (EC, 2015).  
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Em tempos atuais a utilização do cimento é significativamente importante na construção 

civil, uma vez que se utiliza em concreto simples, armado, protendido entre outros. Com 

avanços tecnológicos este elemento passou por diversas mudanças e adaptações nesse período 

de tempo tornando um item valioso para indústria da construção civil.  

A embalagem em que o cimento é comercializado é feito de papel altamente resistente 

chamado de Kraft se tornando um resíduo solido na construção civil que não é aproveitado 

durante a execução nas construções, gerando impactos ambientais ao serem descartados na 

natureza de forma inadequada (ALVES, 2016).  

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo demonstrar os tipos de reaproveitamento 

dados aos sacos de cimento utilizados em edificações residenciais.  

 

METODOLOGIA  

 

Para a seleção das fontes, foi considerada a inclusão de bibliografias relacionadas à 

cimento Portland, Papel Kraft e reaproveitamento dos sacos de cimento. Sendo um estudo 

bibliográfico, com uso de produções científicas como: livros, dissertações e teses.  

Esta revisão bibliográfica é embasada em autores renomados como Raad (2012) e Souza 

(2013) nos temas resíduos industriais e reutilização das embalagens do tipo Kraft.   

Primeiramente apresentam-se dados exploratórios para que seja possível ao leitor compreender 

melhor o surgimento do cimento Portland, o saco de cimento, os danos gerados na natureza, 

pelo descarte inadequado das embalagens.  Posteriormente discute-se sobre a importância de 

reaproveitar a embalagem do cimento e como pode-se contribuir significativamente para a 

sustentabilidade na construção civil.  E por fim ressaltar a importância da diminuição de 

resíduos sólidos na civilização como um todo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O cimento foi originado cerca de 4.500 anos atrás, o termo cimento veio do latim 

caementu que consiste em material natural rochoso e constitui propriedades ligantes que ao 

entrar em contato com o elemento agua acontece uma reação química deixando em estado sólido 

e petrificado. (BOGUE, 1955, apud PAULA, 2009, p.5).  

A civilização buscava por meios alternativos a procura de um material que pudesse 

auxiliar nas construções de seus lares substituindo as rochas.  Em 1756 o engenheiro inglês John 

Smeaton, desenvolveu meios de pesquisas e através de investigações, obteve um material com 



 

 

calcinação a calcário moles e argilosos e com alta resistência. Com a grande descoberta do 

mesmo, vários pesquisadores demonstraram interesse nesse novo material. Mas foi em 1818 

que o francês Vicat desenvolveu algo que possuiu características semelhantes à de Smeaton por 

ter agregado substâncias argilosas e calcarias (PAULA, 2009).  

Tardiamente Joseph Aspdin com as descobertas dos pesquisadores, registrou o cimento 

Portland, onde a queima de argila e calcário resultava em um pó fino que ao entrar em contato 

com o calor, ou seja, ao secar, endurecia como pedra que, no entanto, eram utilizadas nas 

construções (CENTURIONE, 1993).  

A construção civil é o setor que está intimamente ligado à economia do país, porém em 

contrapartida é o que mais consome recursos naturais e que gera resíduos sólidos e os descarta 

no meio ambiente sem um reaproveitamento ou tratamento adequado (ALVES, 2016). Sendo 

imprescindível a implantação de tecnologias para essa problemática, sendo preocupante a 

quantidade de sacos de cimento descartados em um único dia.  

Grande parte do consumo de cimento Brasileiro é em sacos, mais precisamente 

conforme SNIC (2013) 66% do cimento produzido é ensacado em sacos Kraft, ou seja, sendo 

necessário repensar a viabilidade de reciclar estes sacos, visto que grande maioria dessas 

embalagens é descartada na natureza de maneira inadequada, ou então são incinerados para 

evitar a fiscalização, contribuindo assim com a emissão de gases poluentes, contaminação do 

solo e cursos d´água.  

O papel Kraft demora em média de três a seis meses para desaparecer na natureza, 

contudo a grande maioria de sacos vem com restos ou resíduo de cimento que demoram 

milhares de anos para se decompor, contaminando assim o solo e o lençol freático. Já a 

reciclagem de 50 kg de papel Kraft, reduz em média uma árvore cortada (BUSON, 2009).   

Segundo Souza, et al. (2013) uma fábrica de pré-moldados foi alvo de estudos com a 

análise do principal produto que gerava resíduo solido em grande quantidade, que era o cimento. 

Então com esses estudos, para finalidade de reciclagem do saco de cimento, feitos pela 

cooperativa de reciclagem dos alunos do SENAC (ecopaper), puderam de maneira criativa 

trazer ecologicamente um retorno financeiro e econômico para a empresa. Conseguiram 

transformar o papel da embalagem do cimento em bolsas, sacolas que são muito criativas e 

também com os restos de cimento faziam esculturas de arte. Para a execução dessa reciclagem, 

lavavam o papel com água e deixavam secar e com as borras que sobravam dessa lavagem 

faziam-se as esculturas, para que não ou vesse o desperdiço de água poderia ser reutilizada a 

mesma água em várias lavagens, assim conseguiu fazer algo muito importante para conservação 

do meio ambiente e de modo que trouxesse valorização ao nome da fábrica de pré-moldados.   



 

 

Segundo Haad, Candido, et al.  (2012), o papel da embalagem do saco de cimento pode 

fazer parte na composição da manta asfáltica utilizada para impermeabilização, com os devidos 

cuidados fazendo a dosagem correta, na substituição de fibras poliméricas por fibra de papel de 

saco do cimento, pode sim ter um resultado satisfatório nos comportamentos mecânicos de sua 

aplicação, e no que diz respeito a estanqueidade e curvatura mínima do material. Trazendo 

assim mais um destino importante para os resíduos do saco de cimento, deixando o meio 

ambiente agradecido de não receber toneladas de descartes de empresas de construção civil.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pode ser aproveitado o papel da embalagem do cimento na fabricação de bolsas, sacolas 

ecológicas, as sobras de cimento podem ser transformadas em esculturas de arte e também fazer 

parte da construção da manta asfáltica.  

Os sacos de cimento que são descartados nas diversas construções podem ser 

reaproveitados, de forma que não sejam jogados no meio ambiente. Como consequências há 

mais economia no mercado, menor número de resíduos na construção civil e na natureza que 

geram impactos nocivos no meio ambiente.  
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