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Abstract 

The reuse of industrial waste in construction business is an outstanding opportunity to protect the environment, 

decreasing the extraction of mineral resources and waste disposal in landfills. The development of construction 

components from industrial waste can have great potential in housing projects. This paper presents several 

applications of industrial waste produced in high scale by manufacturing zones around the city of Juiz de Fora, 

Minas Gerais, Brazil, which have not yet been experimented in real situations. The solutions proposed embrace 

foundation, walls and roof, including tips for project implementation. 
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POSSIBILIDADES DE REÚSO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS COMO COMPONENTES 
CONSTRUTIVOS PARA HABITAÇÕES 

 

 

Resumo 
O reúso de resíduos na indústria da construção civil é uma excelente forma de preservar o meio ambiente, pois reduz 
a extração de recursos naturais e o descarte de materiais em aterros. O desenvolvimento de componentes construtivos 
a partir de resíduos industriais reutilizados tem enorme potencial na área de habitação. O presente trabalho apresenta 
ideias de aplicação de alguns resíduos gerados em grande quantidade em indústrias da região de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil, sem ainda experimentá-las em um caso real. As soluções mostradas incluem fundação, fechamento de 
parede e cobertura de uma edificação, com sugestões de montagem em projeto.     
 
Palavras chave: Construção Civil, Habitação, Reúso de Resíduos Industriais.  
 
Introdução 
 

Atualmente, com a evidente necessidade de ações de preservação do planeta, existe uma forte tendência à reciclagem 
e reúso de materiais em diversos setores de atividades humanas. O presente trabalho aborda o reúso de resíduos 
industriais em componentes da construção civil para habitação. As sobras de diversas indústrias, como perfis 
metálicos, chapas, correias, bobinas e recipientes poderiam ser utilizadas na realização de paredes, pisos, escadas e 
pilares, por exemplo, em uma construção.  
 
A principal razão para o uso de materiais reutilizados ou reciclados é, de forma geral, beneficiar o meio ambiente 
(Addis, 2010). Na construção civil, a reutilização dos resíduos sólidos diminui os impactos ambientais decorrentes da 
extração de matéria-prima diretamente do ambiente (Lucas e Benatti, 2008). Também evita o envio de materiais 
passíveis de reúso para aterros, diminuindo a poluição (Addis, 2010). Ainda contribui para a redução da extração de 
recursos naturais não renováveis. Portanto, é de fundamental importância o desenvolvimento de ideias alternativas 
que atendam a essa necessidade (Lucas e Benatti, 2008). 
 
Além de ganhos ambientais, o reaproveitamento de resíduos industriais como componentes construtivos pode 
representar ganhos sociais. Um dos benefícios é a diminuição do custo da construção (Addis, 2010). Dessa maneira, 
seria possível um projeto construtivo voltado para habitação de interesse social capaz de diminuir o déficit 
habitacional existente, principalmente, em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o 
reúso de resíduos em habitações pode ser o partido adotado, também, em construções de alto e médio padrão.  
 
 
Objetivos 
 
O presente artigo sugere o reúso de alguns resíduos industriais como componentes da construção de uma habitação. 
Esses resíduos foram escolhidos a partir de buscas realizadas em indústrias da região de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, Brasil, que permitiram a seleção daqueles que existem em maior quantidade e que seriam passíveis de 
reúso. Ressalta-se que os modelos sugeridos não foram, ainda, objeto de análise experimental.  

 
 

Metodologia 
 
Para atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica de exemplos de reúso 
de resíduos em habitações e envio de questionário a indústrias da região de Juiz de Fora, potenciais geradoras de 
resíduos como chapas, perfis, tubos, estacas, recipientes, etc, contendo questões sobre quantidade gerada, 
características físicas (volume, peso, forma), origem e material constituinte, entre outras. Para seleção das indústrias 
foi utilizado o Cadastro Industrial 2011 da FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Com a 



análise dos dados obtidos foram desenvolvidas as propostas de alternativas construtivas com a reutilização de alguns 
resíduos selecionados.  
 
Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento dos seguintes componentes de uma construção: fundação, estrutura 
(pilar), fechamento de parede e cobertura, com sugestões de montagem.  
 
 
Resultados 
 
O retorno dos questionários foi em número muito pequeno - apenas quatro, de 36 indústrias contatadas.  Com isso, a 
seleção de resíduos baseou-se, também, na tecnologia de construção local, com uso intensivo de estrutura de 
concreto armado, fôrmas de madeira e materiais cerâmicos e na disponibilidade de resíduos em depósitos. Por 
exemplo, na cidade de Juiz de Fora são geradas, por dia, cerca de 1 mil toneladas de resíduos de constrição civil 
(Prefeitura de Juiz de Fora, 2010), provenientes de novas construções, reformas e demolições, destinadas a aterro 
sanitário, sem reciclagem. 
 
A partir das pesquisas realizadas, foram selecionados resíduos que tivessem o maior número possível dos seguintes 
requisitos: 

 Fácil aplicação; 
 Não necessitar de tratamento prévio; 
 Fácil retirada para novo reúso, em caso de demolição da construção; 
 Não causar poluição ou ser absorvido pelo ambiente; 
 Custo não superior ao de um componente convencional; 

 
No presente trabalho são apresentados, na TABELA 1, os seguintes resíduos e possibilidades de reúso/aplicação: 
 

TABELA 1: Resíduos selecionados e posibilidades de reúso 
RESÍDUO REÚSO/APLICAÇÃO 
Restos de estacas prémoldadas de concreto para 
fundação profunda (Figura 1). 

Pilar de reforço de canto de parede 

Recipientes plásticos - bombonas(Figura 2). Bloco isolado para fundação rasa 

Paletes de madeira (Figura 3). Painel de fechamento de cômodo (paredes externas 
e internas) 

Entulho de obra (concreto, cerâmica, argamassa) 
reciclado como agregado (Figura 3). 

Enchimento do sanduíche de painéis de palete 

Tapumes de canteiros de obras de telhas de 
alumínio descartadas (Figura 4). 

Cobertura 

Escoras de eucalipto Estrutura do telhado 
 

         

Figura 1 - Restos de estacas prémoldadas de concreto para reúso como pilares. 



                       

Figura 2 - Bombona plástica para fôrma de fundação de bloco isolado.       

        

Figura 3 - Paletes de madeira e agregado reciclado de residuo de construção civil para reúso como painéis de 
fechamento (paredes) de uma habitação. 

 

 

Figura 4 - Tapume de obra de telha de alumínio para reúso como cobertura de edificação. 

 
Propostas de montagem 
 

A proposta para a fundação de uma construção de um ou dois pavimentos com fundação direta constitui no reúso de 
bombona plástica de 50 litros ou similar como fôrma de bloco isolado em terrenos firmes na superfície (até cerca de 
um metro de profundidade). Trata-se de um reúso bastante simples e prático, que evita o uso de madeira. Cada caso 
deverá levar em conta as cargas atuantes, a resistência do terreno e a área da base da bombona, que poderá ser aberta 
no fundo para melhor contato como o solo, evitando deslizamentos em terrenos inclinados.  
O processo de cravação de estacas prémoldadas de concreto em grandes edifícios gera sobras, com pedaços 
relativamente grandes, de acordo com as caraterísticas do terreno de cada obra. As estacas de seção 20 cm x 20 cm, 
ou próxima, podem encaixar-se nas sapatas, reusadas como pilares para uma construção baixa (Figura 5), sem 
compromisso estrutural, apenas como reforço de canto dos cômodos. Provavelmente, os trechos reutilizados não 
terão altura correspondente ao pé direito da edificação e, portanto, será necessária a realização de emendas 
convencionais, com anéis metálicos soldados. Uma variação para esta proposta seria o reúso de dormentes de 
madeira como pilares, oriundos da manutenção de ferrovias. 



    

Figura 5 - Reúso de bombona plástica como fôrma de bloco e trecho de estaca de concreto como pilar. 

 

Para a solução de envelope e paredes internas foi idealizado um “sanduíche” formado por paletes de madeira 
utilizados em transporte de cargas diversas e resíduos de construção civil, predominantemente cerâmico (restos de 
pisos, revestimento de paredes e telhas oriundos de demolições), restos de concreto e de argamassa. Partiu-se do 
princípio de reaproveitar resíduos encontrados em grandes quantidades na região para formar o envelope externo da 
edificação com segurança, estanqueidade, robustez e conforto. Evitou-se, também, conceber uma “casa de madeira”, 
que seria, até certo ponto, frágil e construída com uma madeira pouco durável, como a comumente usada nos paletes. 
No trabalho de Baungarten (2012), os paletes foram todos desmontados para refazer os painéis, juntando-se as réguas 
para formar uma placa inteiriça. A presente proposta consiste em aproveitar os paletes montados no formato original, 
interpondo réguas de outros paletes desmontados para formar uma veneziana, na parte externa, que evita a 
penetração de água de chuva (Figura 6). Para dar a desejada robustez às paredes, idealizou-se preencher o vão entre o 
palete interno e o externo com concreto composto por baixo teor de cimento e agregado de construção civil reciclado 
(Figura 6 e Figura 7). O lançamento do concreto pode ser feito acomodando-o em sacos de lona ou plástico, 
posicionados dentro dos vãos do “sanduíche”, ou diretamente nos painéis de palete (neste caso, cuidados especiais 
devem ser tomados com a estanqueidade dos painéis para evitar vazamentos de concreto). Na Figura 8 pode-se 
observar o detalhe de encaixe dos painéis de fechamento com o pilar de canto dos cômodos. O acabamento da parte 
superior da parede pode ser visto na Figura 9, que mostra a cobertura em telha metálica e madeiramento de eucalipto 
(sobra de escoramento da execução de estrutura de concreto armado). Para o telhado, pensou-se no reaproveitamento 
de tapumes de obras, muitas delas cercadas, atualmente, com telhas metálicas. Para o forro (melhoria do conforto 
térmico), réguas de paletes desmontados (Figura 10). 



 
Figura 6 -  Parede de camada dupla de paletes de 
madeira (a externa, em veneziana para 
estanqueidade), preenchida com concreto de 
residuo de construção civil reciclado - vista em 
corte. 

 
Figura 7 - Parede formada por camada dupla de 
paletes de madeira  - vista em planta. 

 
Figura 8 - Detalhe, em planta, do encaixe do painel 
duplo de palete no pilar de estaca de concreto, com 
utilização de cantoneiras metálicas para fixação. 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 9 - Detalhe do acabamento 
parede/cobertura  

 

Figura 10 – Detalhe, em vista, do telhado. 

 



Conclusão  
 
Procurou-se mostrar, neste trabalho, ideias de reúso de resíduos comumente encontrados nos centros urbanos do 
Brasil, como recipientes plásticos, restos de estacas, resíduos de construção civil, paletes de madeira e telhas 
metálicas, para montagem de componentes construtivos de habitações. Certamente, há inúmeras outras 
possibilidades e, ressalta-se, cada proposta deverá passar, antes da aplicação real, pela montagem de um protótipo e 
por análise de desempenho, haja vista a recente publicação da norma ABNT NBR 15.575:2013 Edificações 
Habitacionais - Desempenho. Consideram-se essas etapas como essenciais e complementares para a sequência da 
pesquisa em andamento no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, assim como o 
desenvolvimento de projetos para as demais partes de uma habitação como pisos, escadas, portas e janelas. Acredita-
se que as montagens apresentadas estejam ao alcance de usuários de diferentes classes, principalmente os de menor 
poder aquisitivo, dada a simplicidade da técnica construtiva proposta e da abundância local dos resíduos reutilizados.  
 
 
Referências Bibliográficas 
 
Addis B. (2010) Reúso de materiais e elementos da construção / Bill Addis; tradução Christina Del Posso. São Paulo: Editora 

Oficina de Textos. 
Baungarten C., Mello N.V.C., Almeida J.S. (2012) Casa Palete. 1º Seminário Nacional de Construções Sustentáveis, 27 e 28 de 

novembro, Passos Fundos. 
Lucas D., Benatti, C.T. (2008) Utilização de resíduos industriais para a produção de artefatos cimentícios e argilosos empregados 

na construção civil. Revista em Agronegócios e Meio Ambiente, 1(3), 405-418. 
Prefeitura de Juiz de Fora. Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 

Prefeitura de Juiz de Fora, 2010. 
Richardson P. (2007) XS ecológico: grandes ideias para pequenos edifícios / Phyllis Richardson; tradução Emídio Branco. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  
Silva J.S. (2004) Estudo do reaproveitamento dos resíduos sólidos industriais na região metropolitana de João Pessoa (Bayeux, 

Cabedelo, João Pessoa e Santa Rita) – PB. 2004. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Centro de 
Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 


	Pedro Kopschitz Xavier Bastos
	Endereços para contato:
	Mariana: Rua Floriano Peixoto, número 789, apartamento 402, Centro -  Juiz de Fora -MG - Brasil. CEP 36015-440. Telefone: +55 32 8876-9647. e-mail: mariana.mma@gmail.com
	Pedro: Rua Paulo de Souza Freire, número 46, apartamento 802, São Mateus  - Juiz de Fora, MG - Brasil. CEP 36025-350. Telefone: +55 32 9902-9952. e-mail: pedrokop@terra.com.br
	POSSIBILIDADES DE REÚSO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS COMO COMPONENTES CONSTRUTIVOS PARA HABITAÇÕES

