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RESUMO 

 
 

A construção civil é responsável por grande parte da degradação da natureza, tendo 
em vista que este setor vem gerando grandes quantidades de resíduos provenientes 
das obras, dentre eles madeiras, aços, concreto e materiais provenientes de 
demolição de edificações que na maioria das vezes são despejados de maneira 
inadequada ao meio ambiente. Dessa forma, tem-se como objetivo analisar a 
viabilidade da reutilização de resíduos sólidos advindos da construção civil, 
oferecendo um novo destino e contribuindo com a preservação do meio ambiente. A 
execução da prospota deste trabalho de reultilizar madeira de obra para fabricar 
outros produtos foi através de pesquisas bibliográficas e análise de produção de 
resíduos na obra do estágio da autora, que se trata da construção de um edifício 
residencial. Para promover o gerenciamento desses resíduos faz-se necessário a 
redução, reutilização, reciclagem, recuperação e reintegração desses materiais 
através de um planejamento e práticas responsáveis através de adoção de medidas 
que proporcionem economia e sustentabilidade. Logo, a reincorporação de tal material 
oferecerá um novo destino, contribuindo com o meio ambiente, além de aumentar o 
ciclo de vida do material, em que o produto final pode se adequar a vários ambientes, 
de forma versátil e acessível e se produzido em grande escala pode ser uma fonte de 
renda, devido ser dotado de valor econômico. 

 

Palavras-Chave: Resíduos sólidos; reciclagem; sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 
 

Construction is responsible for much of the degradation of nature, given that this 

sector is generating large amounts of waste from the works, among them timber, 

steel, concrete and materials from the demolition of buildings that are most often 

dumped inadequately to the environment. In this way, the objective is to analyze the 

feasibility of reusing solid waste from civil construction, offering a new destination and 

contributing to the preservation of the environment. The execution of the prospota of 

this work to reutilize wood to produce other products was through bibliographical 

research and analysis of waste production in the work of the author's stage, which is 

the construction of a residential building. To promote the management of these wastes, 

it is necessary to reduce, reuse, recycle, recover and reintegrate these materials 

through responsible planning and practices through the adoption of measures that 

provide savings and sustainability. Therefore, the reincorporation of such material will 

offer a new destination, contributing to the environment, as well as increasing the life 

cycle of the material, in which the final product can adapt to various environments, 

versatile and affordable and if produced in large scale can be a source of income, due 

to be endowed with economic value. 

 
Keywords: Solid waste; reuse; sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 
De acordo com Pinto et al. (2016), o incentivo a industrialização do interior do 

Brasil, impulsionada em meados de 2008, ocasionou uma ampliação da ocupação das 

cidades. Neste cenário, foi necessário investimento em infraestrutura urbana e em 

ampliação de unidades residenciais. 

Por outro lado, com o avanço na construção civil tem-se gerado uma grande 

quantidade de resíduos da construção. De acordo com Baptista Junior e Romanel 

(2013), o impacto ambiental causado pela produção e descarte de resíduos da 

indústria da construção civil é um dos principais do planeta, seja pela quantidade 

descartada diariamente ou pelo uso irracional das jazidas de recursos naturais 

 
Atualmente é grande o problema do desperdício de materiais na construção 
civil. O número alarmante de resíduos errados nas obras tem como fator 
principal a falta de planejamento e estratégia para a diminuição destes 
entulhos (PINTO et. al., 2016). 

 
Segundo Daher e Fabr (2012), alguns estudos já desenvolveram diversas 

formas do reaproveitamento de grande parte de resíduos de obras, devendo ser 

analisado a sobra da madeira, que é um dos recursos naturais mais importantes do 

mundo. Sendo que uma boa quantidade da madeira é reaproveitada e retorna ao 

sistema construtivo. Contudo, ainda encontra-se uma quantidade expressiva de 

madeira que sai da obra como entulho. 

Tal fato, deve-se a falta de locais para deposição do resíduo gerado associado 

com a madeira, além de por vezes não serem separados ainda na obra. Isto ocorre 

principalmente nas grades cidades, em virtude do avançoa da urbanização e 

industriaçização, o que gera transtorno a população e custos vultosos. Além disto, é 

essecial que o manuseio dos entulhos, separação, armazenamento e transporte 

sejam realizados corretamente para que se obtenha uma destinação eficiente dos 

resíduos. 

Diante deste cenário, Souza et al. (2012) mencionam que o reaproveitamento 

dos resíduos da construção civil é um fator importante, tanto para o meio ambiente, 

quanto para as empresas que trabalham com os resíduos, pois os passivos 
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ambientais gerados são de relevante dureza, devido à quantidade gerada e as 

substâncias presentes. 

Qualquer sociedade seriamente preocupada com a questão do 

desenvolvimento sustentável deve colocar o aperfeiçoamento da construção civil 

como prioridade (JOHN, 2001). De acordo com Daher e Fabr (2012), a construção 

civil é a área que mais recorre ao consumo de recursos naturais, logo, tem sido a 

indústria que mais fabrica resíduos durante seu processo de desenvolvimento, 

provocando fortes impactos ambientas, sendo necessário ter um maior cuidado em 

relação a sobra encontrada nas obras. 

Desta forma, visando a preservação do meio ambiente e redução dos custos 

da obra, este trabalho visa encontrar outras formas de reutilização dos resíduos de 

madeiras que são descartados quando não servem mais o propósito na construção. 

Além disso, é uma opção para a geração de renda e emprego para a população. 

 
2 OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 
Analisar a viabilidade da reutilização de resíduos sólidos advindos da 

construção civil, oferecendo um novo destino e contribuindo com a preservação do 

meio ambiente. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
a) Verificar o cenário atual dos resíduos da construção civil através de 

pesquisas bibliográficas e dados secundários; 

b) Propor melhorias no planejamento da destinação e da reutilização dos 

resíduos sólidos com ênfase a madeira na construção civil; 

c) Propor medidas sustentáveis para os colaboradores das construções, para 

evitar os desperdícios de materiais, tal como, otimizar o consumo de 

recursos naturais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
De acordo com Bichueti (2017), a acelerada urbanização ocorrida nas últimas 

décadas trouxe diversos desafios em torno da sustentabilidade urbana. O aumento da 

poluição e a resultante ameaça do clima são grandes incentivos para a promoção da 

sustentabilidade nas cidades. As cidades se desenvolveram rapidamente e o 

crescimento urbano deve continuar pelos próximos anos. O setor da construção é 

grande responsável por esse rápido desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo em que a construção se destaca como um dos setores que 

mais geram riqueza e empregos, é também uma das principais produtoras de 

resíduos, que por vezes geram grandes perdas nas atividades e que são destinados 

inadequadamente. 

Conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 

307/2002, art. 2°, 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. 

Ainda de acordo com a mesma resolução em seu art. 3°, tais resíduos podem 

ser classificados em quatro grupos: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 
como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edifi cações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fi os etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 
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à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 
que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (nova redação 
dada pela Resolução n° 348/04). 

 
 

 
A MADEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Conforme disposto na legislação do CONAMA, a madeira é classificada como 

resíduo sólido classe B, podendo ser reutilizada em outras destinações. Conforme 

pode ser observada na Figugra 1. 

 
Figura 1: Resíduos sólidos de madeira de obra em Pau dos Ferros/RN 

 

Fonte: Acervo autora, 2018 

 
 

Conforme Demarzo e Porto (2007), a madeira ainda desempenha um 

importante papel na construção civil, incorporada em um conjunto de características 

técnicas, econômicas e estéticas que dificilmente se encontram em outro material. 

Requer menor consumo energético em seu processamento, colabora para reduzir a 

emissão de gases que contribuem ao efeito estufa (CO2) – indicador importante para 

classificação dos materiais em relação ao impacto ao meio ambiente. 

Outro aspecto relevante é a possibilidade de reutilização ou reciclagem do 

material, no final do processo de produção ou mesmo em cada uma das etapas da 

cadeia produtiva, resultando na menor quantidade de resíduos sólidos produzidos. 

Devido à variedade de madeiras existentes, cada tipo de madeira possui 

especificações diferentes que influenciam em seus comportamentos. Essas que estão 
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ligas a estrutura, durabilidade, propriedades físicas e utilização da mesma em 

construção civil. A escolha correta da madeira para determinado uso está 

condicionada as propriedades para que seja obtido um desempenho satisfatório. 

Na obra visitada que serviu de estudo e onde foi obtido as madeiras para 

aplicação de reutilização, encontram-se quatro tipos de madeiras: Pinho-do-Paraná, 

Maçaranduba, Compensado plastificado e Pinus Taipá. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológica (IPT), a Madeira de 

maçaranduba,  ilustrada  na  Figura  2,  pertence  ao  grupo  de  espécies  do  

gênero Manilkara que produzem Madeiras pesadas, duras, de coloração castanho- 

avermelhada. Quanto a durabilidade, ela apresenta resistente ao ataque de fungos 

que deterioram o material e cupins subterrâneos, além de terem moderada resistência 

a cupins de madeira, sendo considerada madeira altamente durável, com vida útil 

superior a oito anos. 

 

 
Figura 2: Madeira Maçaranduba 

 

Fonte: El Maragon, 2018 

 
 

Baseado no IPT a Maçaranduba apresenta densidade de massa de 833kg/m³, 

resistência a flexão com 15% de umidade de 162,6 MPa, módulo de elasticidade igual 

a 14769 MPa e resistência a compressão das fibras a 15% de umidade 73,9 MPa, 

com módulo de elasticidade igual a 16583 MPa. Na construção civil este tipo de 

madeira é indicado para utilização em vigas, caibros, tesouras, estacas e pontes. 
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A madeira Pinho-do-paraná, representada na Figura 3, segundo o IPT (2009), 

apresenta alburno e cerne pouco distintos pela cor, este branco-amarelado, 

frequentemente com manchas largas róseo-avermelhadas (em árvores mais velhas, 

o cerne pode apresentar coloração amarronzada); brilho moderado; cheiro e gosto 

pouco acentuados, característicos de resina; densidade baixa; macia ao corte; grã 

direita; textura fina. Ela apresenta baixa resistência ao apodrecimento e ao ataque de 

cupins de madeira seca, muito susceptível a surgir manchas azuis decorrentes de 

fungos. É uma madeira fácil de ser trabalhada tanto com ferramentas manuais como 

maquinário, aceitando com facilidade acabamentos superficiais. 

 

 
Figura 3: Madeira Pinho-do-Paraná 

 

Fonte: Madetron, 2018 

 
 

Quanto as propriedades mecânicas do Pinho-do-paraná, tem uma densidade 

básica de 485 kg/m³, resistência a flexão com umidade a 15% de 25,1 MPa, com 

módulo de elasticidade igual a 107197 MPa e resistência a compressão das fibras 

com umidade de 15% igual a 41,4MPa, no módulo de elasticidade de 13514 MPa. 

Indicada na construção civil para produção de ripas, pontaletes, andaimes e fôrmas 

para concreto. 

Conforme descrito pelo IPT, a madeira tipo Pinus, ilustrada na Figura 4, 

diferente das outras anteriores que são encontradas no Brasil, esta foi trazida dos 

Estados Unidos, apresenta cerne e alburno indistintos pela cor, branco-amarelado, 

brilho moderado; cheiro e gosto distintos e característicos (resina), agradável; 
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densidade baixa; macia ao corte; grã direita; textura fina. Madeira susceptível ao 

ataque de fungos e cupins, porém de boa trabalhabilidade. 

 

 
Figura 4: Madeira Pinus Taipá 

 

Fonte: El Maragon, 2018 

 
 

No tocante as propriedades físicas e mecânicas, esta madeira apresenta 

densidade igual a 400 kg/m³, resistência a flexão com umidade de 15% igual a 

69,6MPa, com módulo de elasticidade 6463 MPa, enquanto que resistência a 

compressão com mesma umidade de 31,5 MPa, com módulo de elasticidade 8846 

MPa. Sendo destinada para usos na construção em andaimes, ripas e fôrmas para 

concreto. 

Os compensados de madeira possuem este nome por apresentarem, em 
função da distribuição das lâminas que os compõem, uma compensação na 
distribuição de tensões, quando solicitado. Normalmente as lâminas são 
assentadas umas sobre as outras em direções perpendiculares entre si e 
possuem quase sempre número ímpar de lâminas, que são coladas entre si 
com adesivos próprios, conforme analisado neste trabalho. O posicionamento 
cruzado das lâminas proporciona ao painel de compensado uma excelente 
resistência mecânica, tornando-o à prova de movimentações de contração e 
expansão (NAZAR, 2007). 

 

O compensado plastificado, observado na Figura 5 a seguir, também utilizado na obra 

visitada, segundo Souza (2018) foi tratado com uma camada de resina fenólica sob a 

forma de filme, modificada com desmoldante e formulada com quantidade maior de 

sólidos. Essa camada possui alto poder de impermeabilização, garantindo melhor 

desempenho no uso para formas de concreto, devido a facilidade de desforma e 
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propiciando um bom acabamento da superfície do concreto e uma melhor vida útil do 

compensado. 

 
Figura 5: Compensado plastificado 

 

Fonte: Acervo autora, 2018 

 
 

A vantagem de utilização de compensado plastificado nas fôrmas para 

concreto, conforme observado na execução da obra, é que este material pode ser 

reutilizado várias vezes na obra, além de não apresentarem trincas durante perfuração 

com pregos. 

 

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

 
RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
A Política Nacional de Resíduos sólidos (PNRS), instituída em 2010, foi uma lei 

que visa a não geração de resíduos sólidos, e quando gerados possam passar por 

processo de reutilização, reciclagem e tratamento, bem como a disposição final 
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adequada dos rejeitos no meio ambiente. Assim, conforme descrito no capítulo II, art. 

3°: 

 
VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
compe tentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos; 
X – gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei; 
XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

 

A PNRS, ainda faz a diferenciação entre reciclagem e reutilização no art. 3°, do 

capítulo II: 

XIV – reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 
XVIII – reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 
sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama 
e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

 

Ainda no capítulo II, referente aos planos municipais de gestão integrada dos 

resíduos sólidos art. 19, tem conteúdo mínimo informando: 

 
I – diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as 
formas de destinação e disposição final adotadas; 
II – identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 
182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 
III – identificação das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando, nos 
critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as 
formas de prevenção dos riscos ambientais; 

 

Relacionada a responsabilidades dos geradores de resíduos e do poder 

público, a PNRS, 2010, relata no art., seção I do capítulo III que as pessoas físicas ou 
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jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e 

operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado 

pelo órgão competente na forma do art. 24. § 1º A contratação de serviços de coleta, 

armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos 

sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas 

referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 

gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

Neste contexto, o gerenciamento desses resíduos busca promover a redução, 

reutilização ou reciclagem desses materiais através de um planejamento e práticas 

responsáveis através de adoção de medidas que proporcionem economia e 

sustentabilidade. Para isto é importante saber a diferença entre reuso e reciclagem, 

em que o primeiro trata do processo de reaplicação do mesmo sem passar por 

processo que o modifique, enquanto que a reciclagem é o processo de 

reaproveitamento do material após transformação. 

 
A reciclagem e reaproveitamento dos resíduos gerados pela construção civil 
vêm se consolidando como uma prática de destaque, essencial para 
sustentabilidade, seja no intuído de reduzir os impactos ao meio ambiente ou 
a fim de diminuir os custos (DAHER e FABR, 2012). 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos de construção nos canteiros de obras 

de pequeno, médio e grande portes, é indispensável para que haja qualidade na 

gestão ambiental dos centros urbanos (MATTOS, 2013). Os resíduos necessitam de 

uma gestão adequada para que seja possível reduzir custos sociais, financeiros e 

ambientais. 

De acordo com Daher e Fabr (2012), custos referentes ao gerenciamento da 

deposição clandestina, e ao não aproveitamento de grande parte dos “dejetos” são 

transferidos ao custo social, tendo como consequência pilhas de rejeitos que se 

tornam abrigo para vetores transmissores de doenças e a degradação da paisagem 

urbana. 

Grande parte dos resíduos não recebem a destinação adequada, e sendo 

destinados em terrenos baldios, áreas de preservação permanente, vias e logradouros 

públicos. Neste âmbito é indispensável para o desenvolvimento econômico 

sustentável que sejam adotadas medidas de tratamento, reciclagem e reutilização 

destes materiais descartados clandestinamente. 
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Um levantamento de dados feito pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016), estimou-se que no ano de 

2016, os municípios brasileiros coletaram mais de 45 milhões de toneladas de RCD, 

o que representa cerca de 60% de todo o resíduo sólido urbano coletado naquele ano. 

A madeira é um recurso imprescindível na construção, pois vem sendo utilizada 

em vários processos de uma edificação, e possui diversas qualidades como 

resistência e leveza, o que torna seu manuseio mais acessível em comparação a 

outros materiais como metálicos e plásticos, desenvolvidos para reduzir a extração da 

mesma (LIMA et al., 2017). 

Nesse contexto, Nagalli et al. (2013) destacam que o emprego de madeira na 

construção civil, utilizado como material temporário para execução de formas, 

escoramento e andaimes gera grande quantidade de resíduos. Na maioria das vezes, 

os resíduos de madeira estão contaminados por outros materiais, como tintas, graxas, 

pregos e parafusos. Isto deixa mais complexo a qualificação dos contaminantes 

presentes no material dificultando o processo de reutilização ou reciclagem da 

madeira. Para diminuir o problema com esses resíduos no meio ambiente, é 

necessário medidas eficientes de gerenciamento e reaproveitamento do material. 

Nessa perspectiva, o CONAMA (2002) orienta que os geradores tenham como 

objetivo principal a não geração de resíduos e secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

De acordo com a Zuchinalli e Antunes (2015), a madeira é largamente utilizada 

como matéria prima para fabricação de diversos tipos de produtos, de distintos setores 

da economia. Salienta-se, no entanto, a indústria da construção civil, que é uma 

grande consumidora. A presença da madeira nos canteiros de obra é notável, 

principalmente durante a etapa de produção das estruturas, que em muitas 

edificações, é o material preponderante das fôrmas. 

Durante a execução de uma obra no que se refere a peças descartadas, 

conforme Nagalli et. al (2013), os painéis compensados representam a maior 

produção de resíduos. Esse fator pode ser relacionado com a abrangência de 

utilizações dentro de uma obra para o material citado, como em bandejas de proteção, 

fôrmas e instalações provisórias. 

Dentre os usos possíveis da madeira na construção civil, podem ser agrupadas 

de acordo com o perfil delas como: 
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Construção civil pesada externa: 

Engloba as peças de madeira serrada usadas para estacas marítimas, 

trapiches, pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e 

dormentes ferroviários, estruturas pesadas, torres de observação, 

vigamentos, tendo como referência a madeira de angico-preto 

(Anadenanthera macrocarpa). 

Construção civil pesada interna: 

Engloba as peças de madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas 

e tábuas utilizadas em estruturas de cobertura, conforme observada na 

Figura 6, onde tradicionalmente era empregada a madeira de peroba-rosa 

(Aspidosperma polyneuron) (ZENID, 2009, p.22). 

 

 
Figura 6: Estrutura de cobertura de madeira Maçaranduba 

 

Fonte: El Maragon, 2018 

 
 

Construção civil leve externa e leve interna estrutural: 

Reúne as peças de madeira serrada na forma de tábuas e pontaletes 

empregados em usos temporários (andaimes, escoramento e fôrmas para 

concreto, como observado na Figura 7) e as ripas e caibros utilizados em 

partes secundárias de estruturas de cobertura. A madeira de pinho-do-

paraná (Araucária angustifolia) foi a mais utilizada, durante décadas, neste 

grupo. (ZENID, 2009, p.22). 
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Figura 7: Fôrmas para concreto de compensado plastificado 

Fonte: Acervo autora, 2018 

 
 

Construção civil leve interna decorativa: 

Abrange as peças de madeira serrada e beneficiada, como forros, painéis, 
lambris e guarnições, onde a madeira apresenta cor e desenhos 
considerados decorativos. 
Construção civil leve interna de utilidade geral: 
São os mesmos usos descritos acima, porém para madeiras não 
decorativas. 
Construção civil leve em esquadrias: 
Conforme, Figura 8, abrange as peças de madeira serrada e beneficiada, 

como portas, venezianas, caixilhos. A referência é a madeira de pinho-do- 

paraná (Araucária angustifolia) (ZENID, 2009, p.22). 

 
Figura 8: Porta externa de Pinho-do-Paraná 

 

Fonte: Custojusto.pt, 2018 
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Construção civil assoalhos domésticos: 
Compreende os diversos tipos de peças de madeira serrada e beneficiada 
(tábuas corridas, tacos, tacões e parquetes), (ZENID,2009,p.22). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

O presente trabalho consistiu em uma pesquisa a princípio bibliográfica de 

caráter qualitativo, sendo posteriormente desenvolvidas ações exploratórias, 

mediante execução de estudo de caso. Para condução das atividades teve-se como 

procedimento para desenvolvimento do trabalho as seguintes etapas: 

 
a) Pesquisas bibliográficas referentes ao tema proposto 

 
Para a elaboração da pesquisa foi realizado levantamento bibliográfico a 

respeito do tema proposto por meio de livros, artigos científicos, legislação vigente e 

normas técnicas reguladoras. 

 
b) Caracterização dos resíduos da construção para manuseio 

 
Com base em pesquisas bibliográficas e dados secundários será feita a 

caracterização dos resíduos sólidos e classificação, seguido da escolha de um dos 

tipos de resíduos mais encontrados na construção que será objeto de estudo e 

caracterização para verificar sua viabilidade em receber outras finalidades quando 

descartados na construção. A escolha do material, neste caso foi a madeira, isto 

devido a grande quantidade deste resíduos gerado na obra que estava sendo 

descartado no lixão e como entrulho na obra. 

 
c) Escolha e visita a uma obra para recolher o material 

 
Como ferramenta auxiliar para implementação da proposta foi escolhida uma 

obra na cidade de Pau dos Ferros/RN, onde ocorre geração de grande quantidade de 

resíduos de madeira com destinação final incerta. O obra escolhida para a execução 

da proposta está localizada na área nobre da cidade, refere-se ao local de estágio da 

autora, sendo a construção um edifício residencial de quinze pavimentos, portanto há 

uma grande geração de resíduos. 

 
d) Execução da proposta 

 
Com o auxilio dos colaboradores da construção (carpinteiro, servente) e de uma aluna 

do curso de arquitetura da UFERSA, campus Pau dos Ferros, discorreu-se a 
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execução do plano de reutilização de madeira da obra visitada. Os materiais 

produzidos além de representividade estética também tem funcionalidade para casas. 

 
Diante dos resultados obtidos, serão propostas aos colaboradores melhorias 

para evitar o desperdício de materiais na construção e abordagem das formas de 

reaproveitamento desses resíduos de forma sustentável. 

 
A escolha da realização deste trabalho na cidade Pau dos Ferro/RN, ocorreu 

considerando o avanço na construção civil nesta cidade. Esse avanço foi devido ser 

considerada uma cidade pólo comercial, pois os residentes das cidades pequenas 

vizinhas buscam em Pau dos Ferros emprego, estudos, já que na cidade encontra-se 

opotunidades para estas, através de um vasto comércio e variedade de universidades 

e escolas técnica profissionalizante. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

 
No cenário local de Pau dos Ferros, diante da expansão imobiliária atrelada a 

crescente ampliação do segmento da construção civil, tem-se a oportunidade da 

utilização de madeiras disponíveis oriundas de restos de construções, as quais não 

tinham mais funcionalidade na obra e estavam sendo despejadas no aterro comum 

(lixão) da cidade ou doadas para algumas pessoas com o intuito de vender tais 

materiais para transformá-los em lenhas para fornos de padarias, bem como em 

lenhas de fogueiras tradicionalmente feitas no período de festividades juninas. 

Diante da disponibilidade desses materiais tem-se como proposta a reutilização 

da madeira de obra para fabricação de materiais com finalidades distintas da 

construção, sendo, neste caso, a fabricação de elementos domésticos decorativos 

(Figura 9). 

Entre as opções de produtos voltados ao ecodesign, aliado a reutilização 

destes resíduos tem-se: a estrutura de um nicho, ilustrado na Figura 9a, o qual foi 

produzido com madeira pinho-do-paraná, podendo ainda ser confeccionada horta 

suspensa, representada na Figura 9b, com o uso de paletes, compensado plastificado 

e madeira pinus taipá na base. 
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Na Figura 9c é possível observar as placas indicativas que foram confeccionadas com 

madeira maçaranduba, enquanto que o suporte das placas, ilustrado na Figura 9d, foi 

produzido com madeira pinho-do-paraná. Por último, a fabricação do suporte de braço 

do sofá foi feito com o conjunto das madeiras, sendo utilizado compensado 

plastificado na base e pinho-do-paraná na estrutura de apoio. 

 
Figura 9: Materiais produzidos mediante reciclagem da madeira da obra: a) Nicho 
rústico para decoração; b) Suporte de braço de sofá; c) Placas indicativas; e d) Hortas 
suspensas feitas com paletes 

 
 

a) 

 

 

b) 
 

 
 

c) 
 

 

d) 
 

 

Fonte: Acervo autora 
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No processo de fabricação foram escolhidas as madeiras na construção, 

definidas os materiais que seriam fabricados e em seguida executada a produção 

desses objetos. Para produção destes materiais foi necessário realizar a marcação 

das medidas nas madeiras para serem cortadas, em seguida o material foi cortado 

(Figura 10a), sendo necessário passar por um processo de lixamento para regularizar 

a superfície (Figura 10b), e então com o auxílio de pregos as peças foram sendo 

encaixadas, como pode ser observada na Figura 10c, sendo posteriormente realizada 

conferência da montagem, ilustrada na Figura 10d, conforme o processo pode ser 

verificado a seguir: 

Figura 10: – Etapas para produção dos utensílios reciclados: a) Corte da madeira; b) 

Lixando a madeira já cortada; c) Fixação dos pregos; e d) Conferência de esquadro 

do nicho. 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

 
 

c) 
 

 

 

d) 
 

 

Fonte: Acervo autora 
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Como sugestão de desenvolvimento de atividades de construção mais 

sustentáveis faz-se necessário que as empresas elaborarem um plano de gestão 

ambiental no qual implementem a reutilização de materiais, como madeira, que é um 

dos elementos mais descartados da obra; adoção e inserção de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, além da implantação da 

coleta seletiva fazendo a separação por classe dos resíduos que não são mais úteis 

as obras, tal como realizar o repasse para empresas terceirizadas que dêem destino 

final adequado a esses materiais. 

De acordo com Ribeiro (2012), a utilização da madeira tem apresentado ao 

longo do tempo um importante papel na construção civil, por ser um material de 

característica única, de grande abundância, alta capacidade estrutural, valor estético, 

propriedades termoacústicas, ótima relação resistência/peso, baixo consumo 

energético para a sua produção, além de ser um material facilmente obtido e de fonte 

renovável. Podendo a madeira ser reutilizada tanto na obra como em outras 

finalidades a depender da finalidade do produto. 

As propostas desenvolvidas nesse trabalho utilizando a madeira com qualidade 

suficiente para concorrer no mercado é uma pretensão de otimização das aplicações 

da madeira, bem como a redução de geração de resíduos através de soluções 

criativas, considerando o contexto social, ambiental e econômico atual. Além de 

aumentar o ciclo de vida do material, o produto final se adequa a vários ambientes, de 

forma versátil e acessível e se produzido em grande escala pode ser uma fonte de 

renda. 

A madeira proveniente da construção civil pode ser reutilizada para diversas 

finalidades, podendo ser realizado o processo viável de reutilização por indústrias ou 

prestadoras de serviços especializadas em reciclagem e otimização da madeira, 

assim algumas das possíveis utilizações da madeira são no processo de 

compostagem, geração de combustível, para usos domésticos e comerciais como 

lenha de fornos de padarias, pizzarias e cerâmica, transformada em brinquedos ou 

mesmo passar por processo de moagem para ser utilizada na indústria de plástico, 

fundição e compensados. 

De acordo com Szpak (2013), uma gestão adequada de resíduos sólidos de 

construção, com a colaboração do poder público, pode gerar diversos benefícios à 

população e ao meio ambiente, tais como a redução de custos da limpeza urbana e 
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recuperação de áreas degradadas, redução de impactos ambientais, preservação do 

meio ambiente, incentivos de redução da geração de resíduos, incentivos de 

reciclagem e reutilização destes e também geração de empregos para as populações 

mais carentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A construção civil é uma das responsáveis por grande parte da geração de 

resíduos sólidos provenientes de obras, sejam por construções novas ou reformas, 

ocorrendo a geração de grandes quantidades de resíduos, que na maioria das vezes 

são descartados de maneira inadequada no meio ambiente. 

A madeira, está dentre os mais descartados, tendo em vista que é utilizado de 

forma temporária na obra, sendo para usos em fôrmas para receber concreto, 

andaimes e escoras, onde ao final da obra ou quando perde sua trabalhabilidade é 

descartada no meio ambiente. 

Dessa forma, é essencial que seja destinado adequadamente os resíduos 

provenientes da construção civil. Isto é possível através de um gerenciamento de 

resíduos, responsável dela designação dos materiais que não servem mais a obra, 

também que vise diminuir a geração desses materiais, além da concientização aos 

colaboradores de evitarem o desperdício de material, fazendo com que reduzam a 

quantidade de resíduos da obra. 

Como proposta de melhorias no planejamento e destinação da madeira pode 

ser feita a criação, por parte do poder público, de um local que seja responsável por 

receber madeiras oriundas de obra e designada pessoas para trabalharem na 

produção de novos materiais, sejam estéticos ou funcionais para obra ou outras 

destinações, de modo a gerar renda para essas pessoas e diminuir os impacts 

ambientais gerados pela madeira. Também é essencial que nas obras seja feita a 

separação madeira de outros materiais durante o descarte. 
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