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RESUMO 

 

O trabalho aborda a reciclagem de entulhos da construção civil, apresentando algumas formas 

de gerenciamento e reutilização desses resíduos, focando-os como uma fonte alternativa de 

matéria prima para a fabricação de concretos, depois de passar pelos processos de britagem e 

separação granulométrica. Está detalhado também nesse trabalho quais são os agregados 

obtidos nas Áreas de Transbordo e Triagem (ATT), suas características e aplicações. A 

utilização dos agregados reciclados no concreto é regido por legislações e normas técnicas, as 

quais limitam o uso desse concreto apenas para fins não estrutural, fabricação de artefatos de 

concreto e outras utilizações na área da construção civil. Embasado nas pesquisas 

apresentadas neste trabalho, conclui-se que a utilização dos resíduos de construção civil como 

agregado para concreto além de viável economicamente, é uma forma sustentável para 

amenizar os impactos ambientais e outros problemas causados pelo entulho, pois a indústria 

da construção civil é vista como uma das maiores fontes geradoras de resíduos sólidos. 
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ABSTRACT  

 

This job deals the recycling of rubble on the construction, presenting some forms of 

management and reuse of these leavings, focusing as an alternative origination of feedstock to 

manufacturing of concrete, after doing the crushing process and granulometric separation. 

This also detailed in this task what are the aggregates procure in the transshipment areas and 

screening (TAS), yours particulars and applications. The use of the recycled aggregates on 

concrete it is controlled by legislation and technical standards. Whit limit the use of this 

concrete for non-structural purposes, manufacturing pieces of concrete and others utilizations 

in constructions. Grounded in research presented in this job, it is concluded that the use of 

construction leavings as aggregate for concrete, besides economically viable, its an form 

tenable way to mitigate these impacts on the environment and others troubles induce by 

rubble, because the industry of the construction its view as largest source of solid waste 

generation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista, a necessidade de um crescimento econômico, a indústria da 

construção civil, passa a ter grande destaque, melhorando suas tecnologias e técnicas de 

produção. 

 Diante de uma consciência ambiental que vai ganhando cada vez mais destaque, 

torna-se indispensável a reciclagem desses detritos, apresentando grandes benefícios à 

sociedade e ao meio ambiente, tais como: redução de consumo de recursos naturais, redução 

do consumo de energia no processo de produção, redução de áreas necessárias para aterros, 

redução da poluição, etc (NAGALLI, 2014). 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Oliveira, citado por Patto (2006), a palavra entulho significa tudo 

aquilo que sobra de uma ruína ou desmoronamentos, ou seja, são os detritos, pedregulhos, 

areia, terra, tudo o que possa ser usado para nivelamento de terreno, escavações, valas etc. A 

denominação da palavra resíduo vem do Latim, residuu, e significa “aquilo que resulta de 

uma reação química”. Para a língua portuguesa o significado é: “remanescente; aquilo que 

resta de qualquer substância. 

 Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição (ABRECON), resíduos da construção Civil (RCC), são todos os resíduos 

resultantes do processo construtivo, reforma, escavação ou demolição, na construção civil.  

 Para Gonzáles et al (2005), um aumento significativo da geração de resíduos da 

construção civil deu-se a partir da década de 90, originários da construção da infraestrutura 

urbana, sendo de responsabilidade do poder público, e principalmente construções de novas 

edificações (industriais, comerciais, residenciais, etc), nas reformas, ampliações e demolições 

de empreendimentos existentes. 

O aumento da vida útil dos elementos é o principal fator para a redução de RCC na 

fase de demolição. Porém esses elementos dependem dos materiais e tecnologias utilizados 

para sua fabricação. Outros fatores que influenciam também é conscientização dos 

proprietários para a troca do processo de demolição por modernização da edificação, e 

métodos eficazes de reutilização dos componentes (DAL MOLIN et al, 2005). 



 

No Brasil não se tem números reais sobre a geração de resíduos da construção civil. 

Algumas pesquisas apontam que são gerados entre 220 a 670 quilos por habitante, 

dependendo das características de cada cidade (DAL MOLIN et al, 2005). 
 

2.1 METODOLOGIA E MATERIAL 
 

Para melhor avaliação do potencial da utilização do resíduo da construção civil como 

agregado para concretos, foi realizado ensaios laboratoriais, afim de avaliar o comportamento 

do concreto fabricado com os agregados reciclados. O programa experimental pretende 

comprovar que o RCC pode ser reaproveitado como agregado para a fabricação de concreto 

reciclado, obrigatoriamente passando por processo de beneficiamento e análise qualitativa e 

granulométrica desse material. 

  

2.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A análise dos componentes do RCC possui grande importância para o estudo do 

comportamento do concreto produzido por esses materiais, conforme visito neste trabalho. 

Durante a análise do resíduo, foram encontrados os seguintes elementos: 

 Concreto: material composto de cimento, areia e pedra brita; 

 Argamassa: elemento constituído de areia e cimento e/ou cal, livre da presença 

de agregado graúdo ou pedrisco; 

 Material Cerâmico: todo material cerâmico, sendo estes polidos ou não, 

constituídos por tijolos, telhas revestimentos cerâmicos, etc; 

 Rochas: qualquer fragmento de rocha natural, usada ou não, que não apresente 

material aglomerante; 

 

A tabela a seguir mostra os percentuais de cada elemento encontrado no resíduo. 
 

Tabela 1 - Porcentagem dos constituintes encontrados no resíduo analisado. 

CONSTITUINTE AMOSTRA (%) 

Concreto 48,4 

Argamassa 31,3 

Material Cerâmico 13,9 

Rocha 6,4 

Total 100 

 Para a caracterização granulométrica foi realizado o estudo da composição 

granulométrica tanto para os agregados miúdos e graúdos naturais, quanto para os agregados 

graúdos reciclados, de acordo com todas as especificações na NBR 7217 (ABNT, 1987). 



 

 Os resultados adquiridos para as porcentagens retidas e acumuladas do agregado 

miúdo natural está apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Caracterização granulométrica do agregado miúdo natural. 

Peneiras 

(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada Peso 

Retido (g) 

% Retida Peso 

Retido (g) 

% Retida 

9,5 - - - - - - 

4,75 - - - - - - 

2,0 1,54  0,31 1,02 0,20 0,25 0,25 

1,18 5,12  1,03 4,53 0,90 0,96 1,21 

0,6 54,81  11,04 50,73 10,18 10,61 11,82 

0,3 221,33  44,60 175,72 35,25 39,92 51,74 

0,15 164,85  33,22 199,66 40,05 36,63 88,37 

Fundo 48,63 9,80 66,81 13,40 11,60 99,97 

Diâmetro Máximo: 1,18 mm Módulo de Finura: 1,5339 

Classificação do Agregado: Areia fina  

 

  Os resultados da caracterização granulométrica dos agregados graúdos natural 

estão representados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Caracterização granulométrica do agregado graúdo natural. 

Peneiras 

(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada Peso 

Retido (g) 

% Retida Peso 

Retido (g) 

% Retida 

25 - - - - - - 

19 35 3,5 31 3,1 3,3 3,3 

12,5 594 59,4 552 55,2 57,3 60,6 

9,5 319 31,9 357 35,7 33,8 94,4 

6,3 46 4,6 56 5,6 5,1 99,5 

4,75 6 0,6 4 0,4 0,5 100 

Fundo - - - - - 100 

Diâmetro Máximo: 19mm Módulo de Finura: 6,98 

Classificação do Agregado: Brita 1  

 

Os resultados da caracterização granulométrica dos agregados graúdos reciclados estão 

representados na tabela 4. 

Tabela 4 - Caracterização granulométrica do agregado graúdo reciclado. 

Peneiras 

(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada Peso 

Retido (g) 

% Retida Peso 

Retido (g) 

% Retida 

25 - - - - - - 

19  4,18  3,06 3,62 3,62 

12,5  31,26  33,80 32,53 36,15 

9,5  24,93  22,17 23,55 59,7 

6,3  32,77  35,63 34,20 93,9 



 

4,75  6,35  3,63 4,99 98,89 

Fundo  0,51  1,70 1,11 100 

Diâmetro Máximo: 19mm Módulo de Finura: 6,62 

Classificação do Agregado:   

 

Conforme os resultados obtidos da porcentagem retida acumulada, o agregado graúdo 

reciclado não se enquadra nas graduações descritas pela NBR NM 248 (ABNT, 2003) que 

classifica o agregado graúdo natural em brita 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 

 Como a trabalhabilidade é uma propriedade do concreto no estado fresco, ou seja, no 

espaço de tempo em que o concreto permanece plástico. A trabalhabilidade o concreto está 

associada a três características: 

 

 Facilidade de redução de vazios e adensamento do concreto; 

  Facilidade de moldagem; 

  Resistência à segregação e manutenção da homogeneidade da mistura, durante 

manuseio e vibração. 

 

 A trabalhabilidade é uma propriedade passageira do concreto, que depende de alguns 

fatores. O ensaio de abatimento do tronco de cone é importante para o controle da 

trabalhabilidade dos concretos produzidos com agregados reciclados de entulhos de 

construção. As tabelas abaixo apresentam os resultados do abatimento do tronco de cone para 

cada traço de concreto produzido. 

 

Tabela 5 – Resultado do ensaio de abatimento para os concretos sem utilização de aditivo. 

Concreto Relação a/c Abatimento (cm) 

Convencional 0,60 10  2 

CR 50 0,60 6  1 

CR 100 0,60 4  1 

 

Tabela 6 – Resultado do ensaio de abatimento para os concretos utilizando aditivo 

plastificante. 

Concreto Relação a/c Dosagem Aditivo (% 

SPC) 

Abatimento (cm) 

Convencional 0,60 - 10  2 

CR 50 0,60 1% 10  2 

CR 100 0,60 1% 8  1 

 

 Sabe-se que a resistência à compressão axial do concreto é uma das propriedades mais 

importantes, pois está diretamente ligada à capacidade dos materiais de resistir tensões. Com 

relação aos concretos utilizando agregados reciclados, acredita-se que a porosidade do 



 

material reciclado tem papel importante na determinação da resistência desse concreto, visto 

que quanto mais porosos os agregados, menor será sua resistência. 

 As tabelas apresentam os resultados alcançados pelos concretos reciclados para a 

resistência à compressão axial aos 7, 14 e 28 dias. 

 

Tabela 7 – Resistência à compressão alcançada pelos concretos aos 7 dias. 

A/C Concreto Resistência à Compressão (MPa) 

Amostra 1  Amostra 2  Amostra 3  

0,60 CC 12,5 14,1 14,7 

0,60 CR50 13,8 14,3 14,2 

0,60 CR100 10,3 11,5 10,4 

 

 

Tabela 8 – Resistência à compressão alcançada pelos concretos aos 14 dias. 

A/C Concreto Resistência à Compressão (MPa) 

Amostra 1  Amostra 2  Amostra 3  

0,60 CC 15,6 17,2 16,7 

0,60 CR 50 17,5 15,9 16,4 

0,60 CR 100 11,1 13,3 14,1 

 

Tabela 9 – Resistência à compressão alcançada pelos concretos aos 28 dias. 

A/C Concreto Resistência à Compressão (MPa) 

Amostra 1  Amostra 2  Amostra 3  

0,60 CC 22,1 19,6 21,3 

0,60 CR 50 21,3 16,8 18,9 

0,60 CR 100 14,4 18,7 16,9 

 Através dos resultados obtidos é possível fazer uma análise comparativa entre as 

resistências médias obtidas pelos concretos produzidos com agregados reciclados (CR 50, CR 

100) e o concreto convencional (CC), apresentadas nas tabelas 10, 11 e 12. 

 

Tabela 10 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

produzido com agregados reciclados e o concreto convencional aos 7 dias. 

A/C Concreto 

 CC CR 50 CR 100 

100% 102,4% 77,8% 

 

 

Tabela 11 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

produzido com agregados reciclados e o concreto convencional aos 14 dias. 

A/C Concreto 

 CC CR 50 CR 100 

100% 101,2% 77,6% 



 

 

 

Tabela 12 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

produzido com agregados reciclados e o concreto convencional aos 28 dias. 

 

A/C Concreto 

 CC CR 50 CR 100 

100% 93,5% 76,3 

 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Com a realização dessa pesquisa, pode-se concluir que em relação à compressão e 

durabilidade, o concreto fabricado com agregado reciclado apresenta alguns resultados 

satisfatórios. Em alguns traços onde foi substituído o agregado miúdo natural pelo agregado 

miúdo reciclado, os resultados foram ainda melhores que o concreto convencional. 

 De maneira geral, apesar da reciclagem dos entulhos ter se mostrado uma alternativa 

viável, o problema da geração do resíduo não recebe a atenção que necessita. É preciso que 

haja um gerenciamento dos resíduos ainda no canteiro de obras, tratando do problema pela 

raiz. Mas para isso é muito importante a conscientização dos trabalhadores e incentivo total 

por parte das construtoras na qualificação da mão de obra. 

 A falta de cultura para reutilização e reciclagem dos entulhos de construção civil é o 

principal motivo pelo qual essa questão caminha a passos lentos no Brasil. Por isso é de 

extrema importância a continuidade de estudos sobre o comportamento do concreto fabricado 

com agregados reciclados de resíduos da construção civil, de modo a quebrar alguns 

preconceitos para utilização desses materiais. 

De maneira geral, através dos ensaios realizados, conclui-se que é viável a utilização 

dos agregados reciclados para a produção de concretos, desde que respeitando as normas 

vigentes. No entanto, mais estudos devem ser feitos com a finalidade de confirmar os 

resultados apresentados. 
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