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Introdução: O projeto RECOM (Rede Construir Melhor) foi iniciado no segundo
semestre de 2013, e é um programa de assistência habitacional e de capacitação de
mão de obra do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Leste de Minas
Gerais, UnilesteMG. Tem como foco principal a busca no desenvolvimento de projetos
de melhoria habitacional a partir da reutilização de materiais de construção e uso de
técnicas alternativas. Objetivo: O objetivo do RECOM é promover melhorias nas
habitações unindo o conhecimento de arquitetura às táticas de construções dos próprios
moradores, através de três eixos básicos: desenvolvimento de técnicas alternativas a
partir da reutilização de materiais de construção, capacitação de mão de obra e
intervenções nas habitações. Metodologia: O desenvolvimento do projeto começou
através da leitura de referências bibliográficas a fim de garantir um melhor
entendimento e conhecimento do processo de tratamento e destino dos resíduos da
construção civil tendo foco a região do Vale do Aço. Tentou-se a criação de uma
metodologia de trabalho e divulgação de um plano de triagem e reutilização dos
resíduos. Foram realizadas pesquisas com empresas que alugam caçambas para
verificar o tipo de resíduos recolhido, se havia alguma reutilização destes, como e onde
eram depositados após o recolhimento. Resultados: Após o estudo, foi feita a
catalogação dos materiais que foram adquiridos por meio de doações. Foi feito
também o contato através de e-mails e telefonemas com empresas que estavam
dispostas a ajudar com materiais de difícil reciclagem e necessários para a construção,
como por exemplo: cimento. Foi apenas um contato inicial que não obteve muito
sucesso, pois as empresas não enviaram respostas.
Foi feito também uma pesquisa com as empresas que alugam caçambas para o
depósito de resíduos da construção civil na Região do Vale do Aço, nas cidades de
Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, verificou-se que os resíduos recolhidos e
depositados em bota-foras não recebem nenhum tratamento e muito menos são
reciclados, simplesmente soterrados, deixando claro como nossa região com seu
grande potencial na construção civil está aquém de aproveitar da reutilização desses
resíduos.
 Conclusão: A implementação desse projeto contribui para a redução de desperdício na
construção civil, uma vez que trabalha prioritariamente com a reutilização de resíduos,
além de garantir a melhoria habitacional através de projetos adequados para cada
morador. É necessária uma conscientização em toda a região, deixando claro os
benefícios da reutilização.
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