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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, foi realizado ensaios laboratoriais com a finalidade de  
avaliar o comportamento do concreto fabricado com os agregados reciclados. À partir 
dos resultados obtidos, 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. 
 
 
Palavras-chave: Entulhos. Reutilização. Construção. Sustentável. Impactos. 
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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, laboratory tests was conducted in order to 
evaluate the behavior of concrete manufactured with recycled aggregates. From the 
results obtained, 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.  
 

 
Keywords: Rubble. Reuse. Construction. Tenable. Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos, pode-se notar um aumento significativo da população no 

planeta, obrigando assim, o avanço tecnológico, industrial, e um grande aumento no 

consumo dos recursos naturais (DALPINO, 2008). 

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. 

Com essas mudanças o setor traz consigo alguns aspectos negativos para o 

meio ambiente. O entulho vindo da construção civil, traz grande impacto ambiental, 

pois geralmente é descartado em terrenos baldios, áreas públicas, ou mesmo em 

aterros já saturados (NAGALLI, 2014). 

No Brasil, a preocupação com os resíduos de uma maneira geral ainda é 

recente, diferentemente de alguns países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos, 

onde desde 1960 já existe uma política que trata exclusivamente do entulho 

(AGOPYAN et al, 2000). 

Mesmo que haja constantes aperfeiçoamentos nos processos construtivos no 

setor da construção civil, visando a redução de custos e desperdícios de materiais, é 

inevitável a geração dos entulhos nas obras. 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 (NAGALLI, 2014). 

O trabalho irá contribuir apresentando um estudo sobre a reciclagem dos 

entulhos da construção civil e posteriormente sua utilização como agregado no 

concreto, incluindo aspectos legais que abrangem as legislações e normatizações 

sobre o tema. 

Esses resíduos serão analisados como uma alternativa sustentável, obtendo a 

matéria prima necessária, atendendo a demanda e contribuindo para a preservação 

do meio ambiente. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

De que forma a reciclagem dos resíduos da construção civil pode se tornar uma 

alternativa sustentável na criação de matéria prima para o concreto, reduzindo os 

impactos ambientais? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de desenvolvimento de tecnologias e a retração da economia 

mundial, tem gerado nas empresas novos conceitos de administração e 

gerenciamento. Essas mudanças trouxeram consigo pretensões voltadas para a 

qualidade e a conservação dos serviços prestados, bem como a reutilização dos 

recursos ambientais disponíveis. 

A indústria da construção civil, também influenciada por esses fatores, vem 

inovando em questões relacionadas ao gerenciamento e a destinação dos resíduos 

da construção civil.  

O depósito irregular de resíduos da construção civil é um problema que 

preocupa as autoridades e abrange populações no Brasil e no mundo. Atinge 

diretamente o meio ambiente gerando impactos ambientais.  

De modo geral é possível reduzir os desperdícios, transformando os Resíduos 

da Construção Civil em recursos alternativos para a criação de matéria prima, e 

posteriormente aproveita-los como insumos. O emprego desses agregados para 

produção de concreto têm um grande potencial a ser explorado, porém, a grande 

variabilidade desses materiais e o pouco conhecimento das tecnologias de controle 

de qualidade, dificultam sua aplicação.           

Esse processo de reciclagem nas usinas, visa aprimorar ainda mais os 

processos construtivos da indústria da construção civil e contribuir diretamente com o 

desenvolvimento sustentável do setor, diminuindo a poluição causada pelos descartes 

e fazendo com que as questões ambientais sejam consideradas já nos primeiros 

passos do projeto.  
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1.3 OBJETIVO 

 

Com base na introdução e na pergunta de pesquisa foram apresentados o 

objetivo geral, e os específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é avaliar a possibilidade de utilização dos resíduos de 

construção civil em substituição, parcial ou total, do agregado graúdo natural na 

confecção de concreto. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Apresentar um estudo sobre os resíduos de construção civil; 

 Analisar as legislações e normatizações relacionadas ao descarte dos 

resíduos da construção civil;  

 Apresentar as etapas de reciclagem nas usinas e reutilização dos 

resíduos de Construção civil;  

 Identificar como os resíduos reciclados podem ser utilizado como 

agregado no concreto; 

 Caracterizar os materiais; 

 Determinar a dosagem do concreto sem e com o agregado reciclado; 

 Realizar ensaios no estado fresco e endurecido. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização desse trabalho, na primeira etapa foi realizado uma revisão 

bibliográfica, através de pesquisas de artigos, dissertações, teses, trabalhos de 

conclusão de curso e as normas vigentes, com o objetivo de se obter dados e 

informações sobre o tema. 

Na segunda parte do trabalho, foi realizado os ensaios laboratoriais, com a 

finalidade de avaliar algumas propriedades do concreto produzido com agregados 
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reciclados. À partir dos ensaios foi apresentado a análise dos resultados, tendo como 

variáveis de resposta a trabalhabilidade do concreto e sua resistência à compressão 

axial. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O Concreto na Construção Civil 

  

 A seguir será relatado o tema Concreto na Construção Civil, abordando sua 

origem histórica, conceito e suas propriedades.  

 

2.1.1.1 Origem Histórica 

 

Segundo Dalpino (2008), o início da utilização do concreto na construção civil 

aconteceu em meados século XVIII, na França, onde foi confeccionado as primeiras 

paredes com argamassa cimentícia misturada com terra batida. O autor dessa ideia 

foi François Cointereaux, um pedreiro que tinha o objetivo de fabricar paredes á prova 

de fogo.  

 Em 1824 na Inglaterra, foi o ano em que o uso do concreto realmente se 

disseminou. Um pedreiro inglês chamado Joseph Aspdin patenteou um cimento que 

se parecia com um pedra encontrada na ilha de Portland, batizando o aglomerante de 

cimento Portland (KARPINSK, 2008). 

 Aspdin aqueceu alumínia e sílica, até a fusão e posteriormente a obtenção do 

cimento, técnica essa usada até hoje (KARPINSK, 2008). 

 Bauer (2013) afirma que depois da difusão da utilização do concreto, criou-se 

a necessidade de seu aperfeiçoamento, com a finalidade de vencer maiores vãos, 

então nasceu o concreto armado, incentivando a pesquisa dos aços, trabalhando em 

conjunto com o concreto. 

 Em 1871 e 1875, na cidade de Port Chester, estado de Nova Iorque, foi 

construído o primeiro edifício em concreto armado, projetado por Willian E. Ward, um 

engenheiro mecânico americano. 

 Depois de registrar todos os dados da obra do edifício, Ward em 1883, publicou 

um artigo com o tema “Concreto em combinação com o ferro como material de 

construção”.  

 Em 1879, um construtor alemão chamado G. A. Wayss, divulgou o concreto na 

Alemanha e Áustria, utilizando um sistema conhecido como “Wayss – Monier. Isto 
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aconteceu após comprar os direitos de patente dos sistemas de Monier (KARPINSK, 

2008). 

 

2.1.1.2 Conceito 

 

 O concreto pode ser entendido como uma mistura de cimento, agregados e 

água, sendo possível adicionar alguns aditivos, podendo influenciar no seu 

desempenho. É um dos materiais mais utilizados na construção civil, cuja suas 

propriedades de resistência, trabalhabilidade e durabilidade devem atender as 

condições requeridas. Por estar diretamente relacionada com a estrutura da pasta de 

cimento endurecida, sua resistência fornece normalmente uma indicação geral de sua 

qualidade (RIBEIRO et al, 2002). 

 De acordo com Campos (2015), um concreto com qualidade requer uma série 

fatores, os quais podemos citar: a escolha dos materiais, um traço que garanta 

resistência e durabilidade desejada, a homogeneização da mistura, sua aplicação 

correta, seu adensamento adequado até sua cura. É altamente resistente à 

compressão, porém, se for submetido à esforços de tração, deve ser associado a uma 

armadura, geralmente de aço, pois sua resistência à tração é baixa. 

 

2.1.1.3 Propriedades 

 

De acordo com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 2013), 

as propriedades do concreto deve ser compreendido em 2 momentos: entre o início 

da mistura e o início de cura (concreto fresco), e o processo de cura (concreto 

endurecido). 

 Destacamos a seguir algumas propriedades do concreto fresco e concreto 

endurecido. 

 

 Concreto Fresco 

 

 Trabalhabilidade: diz respeito à facilidade de aplicação do concreto em 

certas estruturas; 

 Consistência: referente à deformação do concreto sob a ação dos esforços; 
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 Exsudação: também conhecido como segregação, é as separação da água 

do restante dos componentes do concreto, se dosado em excesso. 

 

 

 Concreto Endurecido 

 

 Massa Específica:  para Dalpino (2008), essa propriedade pode variar 

de acordo com o tipo do concreto e processo de exsudação, e muito 

importante para cálculo do peso próprio na estrutura. 

  Concreto armado: 2,4 t/m³ 

  Concreto leve: 1,9 t/m³ 

  Concreto pesado: 3,5 a 5,5 t/m³ 

 

 Resistência Mecânica: Galvão (2013) afirma que as peças de concreto 

podem sofrer todo tipo de esforços, sendo eles de tração, flexão ou 

torção. Para Dalpino (2008), essa é a principal propriedade do concreto, 

e pode ser influenciada por dois fatores: 

 Relação água/cimento: O excesso de água colocado no concreto para 

facilitar o manuseio pode diminuir consideravelmente a resistência do 

concreto, pois durante a cura, a água em excesso irá evaporar, 

deixando alguns vazios no interior do concreto. 

 Idade: quanto maior o período de cura ou idade do concreto, maior será 

sua resistência mecânica. 

 

 Permeabilidade: por ser um material poroso, é de extrema importância 

ter um conhecimento do seu grau de permeabilidade, não somente na 

construção de obras hidráulicas, mas também quando o material está 

sujeito a ação de agentes agressivos. Conforme Bauer (2013), existem 

alguns fatores que afetam a permeabilidade: 

 Constituintes: água (quantidade, pureza), cimento (quantidade, finura, 

composição), agregado (miúdos, graúdos), aditivos (inertes, ativos). 

 Preparação: mistura, adensamento, acabamento. 

 Tratamento: idade, cura, acabamento. 
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 Durabilidade: um material com boa resistência mecânica deve ter um 

tempo de vida prolongado, pois sua vida útil é dada sob condições 

ambientais. Além da resistência mecânica, outros fatores podem 

influenciar essa propriedade: a permeabilidade, difusibilidade, assim 

como os efeitos físicos, que atuam no desgaste da superfície Galvão 

(2013). 

 Deformação: para a deformação do concreto, pode-se considerar vários 

fatores: solicitação mecânica, hidratação do cimento, variações térmicas 

e hidrométricas. Dalpino (2008) afirma que as solicitações mecânicas 

podem ser: 

 Deformação imediata: aparece logo quando é submetido aos esforços. 

 Deformação lenta: aparece ao longo do tempo. 

 

A dilatação térmica do concreto não é elevada, porém, deve ser considerada 

na construção, deixando juntas de dilatação quando necessário. 

 

2.1.2 Agregados 

  

2.1.2.1 Definição 

 

 Bauer (2013) define agregado como: 

 

Material particulado, incoesivo, de atividade química praticamente nula, 
constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de tamanhos. O 
termo “agregado” é de uso generalizado na tecnologia do concreto; nos 
outros ramos da construção é conhecido, conforme cada caso, pelo nome 
específico: filer, pedra britada, bica corrida, rachão etc. 

 

 Os agregados necessitam estar livres de impurezas (terra, argila, húmus), pois 

precisam atender a resistência necessária do concreto e não interferir na cura. 

 Existem algumas particularidades dos agregados que podem influenciar nas 

propriedades de aderência e trabalhabilidade do concreto: os agregados: os 

agregados de superfícies rugosas aumentam a resistência à tração; agregados 

redondos e lisos facilitam a mistura e o adensamento (FRITZ, 2008). 
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 Para a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção (ANEPAC), a areia, pedra britada e o cascalho são os agregados mais 

comuns e substâncias minerais de maior consumo no mundo. 

 A produção desses agregados no brasil gira em torno de 623 milhões de 

toneladas por ano, envolvendo cerca de 3.100 empresas, dessas 600 na área de 

britagem de pedra e 2.500 de extração de areia, abrangendo um total de 75 mil 

empregos diretos e 250.000 indiretos. 

 

2.1.2.2 Classificação 

 

De acordo com Bauer (2013), os agregados podem ser classificados quanto 

sua origem, dimensões das partículas e o peso específico aparente. 

 

 

2.1.2.2.1 Segundo a origem 

 

 Naturais: São os agregados encontrados na natureza já em forma de 

partículas, ex: areia, cascalho. 

 Industrializados: São os agregados que passaram por processos industriais, 

originados de matérias primas como: rocha, escória de alto-forno, argila, etc. 

 

2.1.2.2.2 Segundo as dimensões das partículas 

 

 Esse tipo de agregado é dividido em: 

 

 Miúdo: As areias 

 Graúdo: Cascalhos e britas 

 

2.1.2.2.3 Segundo o peso específico aparente 

 

 Os agregados podem ser classificados em leves, médios e pesados, variando 

de acordo com a densidade do material que constitui suas partículas. 
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2.1.2.3 Agregados industrializados 

 

 Os agregados industrializados são obtidos através do processo de britagem, 

são eles:  

 Brita: É obtido através de rochas compactadas que incidem em jazidas, os 

produtos resultantes podem ser de diversas categorias. 

 Pedra Britada: Brita processadas em  cinco tamanhos: pedrisco, pedra 1, 

pedra 2, pedra 3 e pedra 4. 

 Pó de pedra: Agregado mais fino que o pedrisco de dimensão inferior a 

0,075mm. 

 Areia de brita: Material de fração inferior a 0,15mm, são obtidos através dos 

finos resultantes da produção da brita. 

 Fíler: Os grãos desse agregado se comparam a grandeza dos grãos de 

cimento. 

 Bica Corrida: Conjunto de material sem graduação definida, obtido 

diretamente do britador, sem separação por peneira. 

 Restolho: Material granular de grãos frágeis, podendo conter uma parte de 

solos. 

Blocos: É o material de dimensões acima de um metro, que vai abastecer o britador 

primário. 

 Ainda segundo Bauer (2013), as rochas utilizadas para a fabricação de 

agregados industrializados são variadas, dependendo da região e do tipo de agregado 

que se deseja produzir. As rochas mais exploradas são: granito; basalto; gnaisse; 

calcário; arenito; etc. 

 A capacidade de um agregado é a relação entre o volume do agregado e o 

volume ocupado pelos grãos, e depende de sua distribuição granulométrica, da forma 

de seus grãos, sendo essa em função de sua origem, e do tipo dos britadores, para o 

caso de agregados industrializados. Existe algumas diferenças entre as rochas, a 

figura 1 apresenta essas diferenças entre as pedras mais utilizadas (BAUER, 2013). 
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Figura 1 – Diferença entre as principais rochas. 

 
Fonte: Bauer (2013). 

 

2.1.2.4 Agregados naturais 

 

 Os agregados naturais são encontrados de forma natural na natureza. Os 

principais utilizados como agregados são: 

 Areia: A areia é um sedimento clástico inconsolidado, considerado um 

agregado miúdo de diâmetro entre 0,06 e 2,0 mm.  Suas origens são: de rio; 

de cava; de escória; de praias e dunas, (BAUER, 2013). 

Conforme mostra a figura 2, as areias são denominadas muito fina, fina, média 

e grossa. 

 

Figura 2 – Graduação da areia 

 
Fonte: Bauer (2013). 
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 Cascalho: O cascalho é um depósito fluvial de rocha ígnea, inconsolidada. 

Podendo ser chamado de cascalho, possui diâmetro superior a 5mm. Seus 

grãos são também denominados seixos rolados, isso devido à atrição motivada 

pelo movimento da água dos rios ou mar. Quando utilizado como agregado 

graúdo em concreto, sua trabalhabilidade é maior que os dispostos com brita. 

 

2.1.3 Resíduos Sólidos da Construção Civil – RCC 

 

2.1.3.1 Breve histórico 

 

Desde o início o homem necessitou dos recursos minerais para sua 

sobrevivência. Com o passar dos tempos, o que antes era limitado às suas 

necessidades básicas, hoje a demanda é extremamente maior, cujos resíduos 

começam a se tornar um problema (NARGALLI, 2014). 

Ainda segundo Nargalli (2014), os primeiros sinais de utilização de entulhos de 

construções foi na Europa, a partir do século XIX, onde alguns rejeitos foram 

reutilizados e aproveitados em construções, na Holanda. Escombros de construções 

europeias também foram utilizados para a fabricação de concreto e asfalto, depois da 

segunda guerra mundial. Nessa mesma época, na Alemanha foi utilizado 12 milhões 

de metros cúbicos de agregados procedentes da alvenaria desses entulhos.  

Algumas pesquisas relacionadas à reutilização de resíduos da construção civil, 

foram evidenciadas a partir de 1968, em simpósios realizados sobre o tema. Em 1974, 

foram criadas comitês de entidades normalizadoras, como por exemplo o Comitê E – 

38, criado pela ASTM (American Society for Testing and Materials), cujos objetivos 

era o desenvolvimento de técnicas de recuperação de materiais e energia. Outro que 

podemos ciar foi o Comitê 37 – DRC, criado pela RINEM (Réunion International des 

Laboratories d’ Essais et Matériaux), relacionado aos resíduos de demolição. O 

Comitê de “Pesquisa em Materiais Residuais e Subprodutos para Construção de 

Rodovias”, foi criado na mesma época ela OECD (Organization for economic 

Cooperation and Development), que visava promover na construção de rodovias, a 

utilização de materiais mais econômicos, e fiscalizar a pesquisa e a exigência dos 

países membros dessa organização (CINCOTTO citado por  ZORDAN, 1997). 
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Na década de 80 se iniciou pesquisas referente a resistência de concretos 

produzidos a partir de agregados reciclados. 

No Brasil o arquiteto Tarcísio de Paula Pinto, realizou o primeiro estudo sobra 

a utilização de resíduos de construção e demolição, no ano de 1986. Essa pesquisa 

abordava o uso dos agregados reciclados para produção de argamassas. 

No ano de 1991, na cidade de Belo Horizonte, teve início as primeiras 

reciclagens de resíduos de construção, e aí por diante muitos estudos estão sendo 

desenvolvidos nas universidades, como propósito de obter mais conhecimentos sobre 

o comportamento deste material. 

 

2.1.3.2 Conceito e classificação 

 

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. 

 Devido as frações presentes nos resíduos, e com relação as atividades 

geradoras, a definição de RCC é motivo de discordância entre os autores (ÃNGULO, 

2000; SANTOS, 2007).  

 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. 

 A resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), traz o 

seguinte conceito para RCC (Brasil, 2002); 

 

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; 
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Essa resolução no ano de 2004 teve um complemento, onde foi acrescentado 

o amianto na  classe D. 

Existem diversas maneiras de classificação dos resíduos da construção civil. 

Para Nagalli (2014), os RCC podem ser classificados quanto à forma, constituição, 

periculosidade, destino, estado físico, acondicionamento, etc. 

O CONAMA traz a seguinte classificação para os resíduos de construção civil, 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação dos RCC conforme a resolução CONAMA 307 E 

CONAMA 348. 

(continua)                   

CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGIA 

  

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 infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de 

construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

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-fios etc.) produzidas nos 

canteiros de obras; 

  

CLASSE B São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e 

gesso; 

  

CLASSE C São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 

permitam a sua reciclagem ou recuperação; 
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Tabela 1 – Classificação dos RCC conforme a resolução CONAMA 307 E 

CONAMA 348. 

(conclusão)  

CLASSE D São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais 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 

 

Fonte: (BRASIL, 2002; BRASIL, 2004). 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 

10004 (ABNT, 2004), os resíduos sólidos são classificados segundo seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, visando o manuseio e a destinação 

final dos resíduos.  

De acordo com essa norma, os RCC são classificados na Classe II B – Inertes, 

definidos como: 

 

“quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, 
segundo a ABNT 10007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico 
com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT 
10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-
se os padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor”. 

 

2.1.3.3 Geração e composição dos RCC 

 

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. 

Gonzáles et al. (2005), cita os principais  responsáveis pela geração 

significativa de RCC: 
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 Executores de demolições, ampliações ou reformas, sendo esses a fonte 

principal dos resíduos; 

 Construtores de edificações superiores a 300 m²; 

 Construtores de residências novas, que vai de pequenas residências de 

periferia informais, até residências de maior porte, geralmente 

formalizadas. 

 

A figura a seguir mostra a média de resíduos da construção civil gerada em 

alguns municípios brasileiros. 

 

Figura 3 - Origem do RCC em algumas cidades brasileiras (% da massa total) 

 
Fonte: Gonzáles et al (2005). 

 

Segundo Gonzáles et al. (2005), a execução de novas edificações, são a 

grande maioria dos projetos que passam pelo poder público para aprovação. Na 

tabela 2, são apresentadas informações coletadas em alguns municípios brasileiros. 

 

 

 

 

  

 

Reformas, 
Ampliações e 

Demolições; 59%

Edificações novas 
(acima de 300m²); 

21%

Residências Novas; 
20%Reformas, Ampliações e Demolições Edificações novas (acima de 300m²) Residências Novas
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Tabela 2 – Participação das edificações novas, reformas e demolições no total 

de projetos aprovados em diversos municípios (% dos projetos). 

Município/Período Edificações 
Novas 

Reformas e 
Ampliações 

Demolições 

Ribeirão Preto (90/94) 91,6 8,4 - 

S. J. do Rio Preto (93/96) 91,6 7,3 1,1 

S. J. dos Campos (95/97) 80,5 19,5 - 

Jundiaí (95/97) 90,9 2,2 6,9 

Uberlândia (96/00) 98,2 1,3 0,5 

Guarulhos (98/00) 94,5 0,8 4,7 

Diadema (97/00) 100,0 - - 

Piracicaba (00/01) 89,5 5,3 5,2 

Fonte: Gonzáles et al (2005) 

  

Os entulhos podem ser gerados em três fases das edificações: fase de 

construção, fase de manutenção ou reforma e na fase de demolição (DAL MOLIN et 

al., 2004). 

Na fase de manutenção ou reforma, a geração de resíduos pode estar 

associada a vários fatores: reparos na estrutura, pelas necessidades de fazer 

correções devido à patologias; reformas de edificações; substituição de componentes, 

devido a vida útil dos mesmo. A melhoria de qualidade e técnicas construtivas, são as 

principais formas de redução de resíduos nessa fase, (DAL MOLIN et al., 2005). 

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). 

Em todo o mundo são gerados em torno de 2 a 3 bilhões de toneladas de 

entulho. Em alguns países da Europa, os resíduos de construção gerados nas fases 

de manutenção e demolição, representam dois terços, o restante é resultante de 

outras etapas construtivas. Os dados sobre a geração de resíduos de alguns países 

estão apresentados na figura a seguir. 
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Figura 4 – Estimativa de geração de resíduos da construção civil em alguns 

países. 

 
Fonte: Silva (2014). 

 

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). 

De acordo com Pinto (1996) citado por Leite (2001), 2/3 de todo o resíduo sólido 

gerado em cidades de médio e grande porte do Brasil, são resíduos da construção e 

demolição, gerando em torno de 150 quilos de resíduos por metro quadrado.  

A figura 5  apresenta a geração de resíduos em algumas cidades brasileiras. 

 

Figura 5 – Geração de resíduos em algumas cidades brasileiras. 

 
Fonte: Dal Molin et al (2004). 
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Para Agopyan (2000), os resíduos da construção civil podem ser constituídos 

de vários componentes, e estes são divididos em: 

 Solos; 

 Materiais cerâmicos: dentre estes materiais podem conter rochas naturais; 

concreto; argamassas à base de cimento e cal; resíduos de cerâmica vermelha 

como os tijolos e as telhas; cerâmica branca; vidro; gesso; 

 Materiais metálicos: chapas de aço galvanizado; latão; aço utilizado em 

concreto armado; etc. 

 Materiais orgânicos: madeira; plásticos diversos; papel de embalagens; tintas; 

restos de vegetais; etc. 

A proporção destes materiais pode variar de acordo com a origem, métodos 

construtivos e disponibilidades dos materiais. 

 

2.1.3.4 Impactos ambientais 

 

 A construção civil, e todas as atividades a ela relacionadas, normalmente 

estão ligadas ao desenvolvimento socioeconômico das regiões, da mesma forma que 

influência direta ou indiretamente na geração de impactos ambientais, devido a prática 

da disposição final em areais improprias e ilegais. Esses impactos se dão por meio da 

geração incontrolada de resíduos e do uso de recursos naturais, que modificam a 

paisagem. Os impactos ambientais são classificados pela resolução 001 do CONAMA 

(BRASIL, 1986):  

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

É possível perceber que os impactos ambientais estão associados diretamente 

a consequências sociais e econômicas, que afetam o meio como um todo.  E esses 

fatores devem ser decisivos na criação de uma consciência ambiental voltada para a 

sustentabilidade do setor da Construção civil. De fato, toda intervenção do homem no 

meio em que vive, provoca impactos, no caso da construção civil, esses impactos 

podem ser de pequeno e grande porte. As obras podem influenciar no ecossistema 



34 
 

de forma a altera-lo ou até mesmo extingui-lo. Essas  mudanças podem  valorizar uma 

área, mas ao mesmo tempo desvalorizar outra, visto que na maioria das vezes esses 

resíduos são descartados  em áreas periféricas, de população de baixa renda, ou em 

terrenos baldios, transformando-os em aterros clandestinos. Nagalli (2014), cita os 

principais impactos associados a má gestão dos RCC, na obra e no seu entorno, 

sendo:  

 

  Desperdícios associados ao má aproveitamento dos materiais ; 

 Consumo de Recursos naturais, gerando o esgotamento dos bens primários;  

 Proliferação de vetores: o armazenamento inadequado dos matérias no 

canteiro de obras, pode aumentar a  incidência de ratos, baratas, moscas, entre 

outros. 

 Acidentes de trabalho: o acumulo de matérias e a desorganização, pode 

ocasionar acidentes no meio laborativo;  

 Falta de espaço, fluxo de pessoas e matérias:  a falta de planejamento  no 

canteiro de obras, pode inviabilizar e dificultar a execução da obra; 

 Obstrução de drenagens;  

 Contaminação de solo e águas subterrâneas;  

 Supressão Vegetal, a partir do corte e da destruição da vegetação, que podem 

levar a outros impactos como a perca da biodiversidade;  

 Inviabilização de reciclagem de materiais;  

 Vibrações e Ruídos decorrentes de demolições e equipamentos; 

 Assoreamento de Cursos de água; 

 Subutilização de áreas sendo utilizadas como bota-fora, e comprometendo 

áreas de aterro;  

 Não geração de renda e fomento ao mercado de reciclagem, deixando de 

beneficiar o meio social; 

 Falta de educação ambiental dos trabalhadores; 

 Saúde pública, através da dissipação de doenças;  

 

Apesar de ilegal, a disposição dos resíduos em áreas improprias, ilegais ou 

clandestinas é uma prática muito comum aos dias atuais. Esse é um dos reflexo de 

um crescimento acelerado do Ramo da construção civil.  
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A Resolução do 307 do CONAMA (BRASIL, 2002) prevê a forma correta da 

disposição dos RCC, e um dos fatores preponderantes para o agravante dos 

problemas gerados pelos resíduos construção civil, é que as diretrizes da Resolução 

307, não são colocadas em práticas nos municípios e a falta de fiscalização impede 

que o problema seja tratado com a devida importância. Sobre as áreas degradadas 

pelas disposições irregulares, são classificadas de duas formas:  

 

Os bota-fora clandestinos surgem principalmente da ação de 
empresas que se dedicam ao transporte dos resíduos das obras de maior 
porte e que descarregam os matérias de forma descontrolada, em locais 
frequentemente inadequados para esse tipo de uso e sem licenciamento 
ambiental. Em grande número de casos, contudo, há consentimento – tácito 
ou explícito – das administrações locais.  As deposições irregulares, 
geralmente em grande número, resultam na maioria das vezes de pequenas 
obras ou reformas realizadas pelas camadas da população urbana mais 
carente de recursos, frequentemente por processos de autoconstrução, e que 
não dispõem de recursos financeiros para a contratação dos agentes 
coletores formais que atuam no setor. Colabora fortemente para a 
degradação ambiental resultante dessas deposições irregulares a atuação 
dos pequenos veículos coletores com baixa capacidade de deslocamento, 
dentre os quais se destacam as carroças de tração animal.  (GONZALES et 
al, 2005, p. 25).  

 

Tanto os bota-fora, como as deposições irregulares são mal vistas nos 

municípios, pois provoca mau cheiro, e aspecto feio e de descuido, além de prejudicar 

o meio ambiente, atrair insetos,  e animais peçonhentos, colocando em pratica a saúde 

pública. Segue abaixo fotos de bota-fora clandestinos e deposições irregulares. 

 

Figura 6 – Foto de bota-fora clandestino. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 7 – Foto de deposição irregular. 

 

Fonte: Tessaro (2012). 

 

Os quadros abaixo, representam de forma numérica, a quantidade de 

deposições irregulares e de bota-foras identificados nos municípios:  

 

Tabela 3 - Deposições irregulares identificadas em alguns municípios 

 

Município (Mês e ano) Total de deposições 

São José dos Campos – SP (em 9/95) 150 

Ribeirão Preto – SP (em 11/95) 170 

Jundiaí – SP (em  7/97) 226 

Santo André  (em 10/97) 383 

Vitória da Conquista  - BA (em  6/98) 62 

Uberlândia – MG (em 10/00) 158 

Guarulhos – SP (em 06/01) 100 

Piracicaba – SP (em 10/01) 170 
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Tabela 4 -  Bota-foras identificados em alguns municípios 

 

Município (Mês e ano) Total de bota-foras 

São José dos Campos – SP (em 9/95) 13 

Ribeirão Preto – SP (em 11/95) 8 

Jundiaí – SP (em  7/97) 21 

São José do Rio Preto – SP (em 9-97) 17 

Santo André  (em 10/97) 4 

Vitória da Conquista  - BA (em  6/98) 3 

Uberlândia – MG (em 10/00) 2 

Guarulhos – SP (em 06/01) 17 

Piracicaba – SP (em 10/01) 14 

 

As deposições irregulares nascem geralmente em pontos avulsos, com 

resíduos gerados pelas populações de baixa renda, o que exige formas corretivas por 

parte da municipalidade.  Já os bota-foras, são áreas públicas ou privadas, de maior 

dimensão, quase sempre clandestinos, porque muitos destes são oferecidos pelos 

próprios donos, com intuito de corrigir as deformações do terreno. Nagalli,(2004, p.62) 

assume postura prevencionista assim destacando: 

 
Depreende-se que o controle e a prevenção desses impactos supera a alçada 
do gerenciamento dos resíduos da construção, demandando atenção de toda 
a equipe de obra e comprometimento da alta direção no sentido de propiciar 
recursos necessários e suficientes para minimização de seus efeitos.  

      

Dessa forma, uma das alternativas para reduzir os impactos ambientais, sociais 

e econômicos gerados pelos RCC  é a reciclagem, que por sua vez também ajuda a 

reduzir os gastos de com matéria prima, e a exploração de recursos naturais não 

renováveis.  

 

2.1.3.5 Reciclagem e reutilização dos RCC 

 

 Para Nagalli (2014), um sistema de gestão de resíduos têm a finalidade de 

reduzir e reutilizar, seguindo as etapas previstas nos programas e planos, através de 

planejamento, práticas e responsabilidade. 
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 Sabe-se que é inevitável a geração de resíduos da construção civil, e a política 

do “resíduo zero” é impossível de se realizar, por isso, através de estudos observou-

se que as ações práticas visando sua minimização tem sido a técnica mais eficiente 

para o assunto. 

 Apesar de ser muito importante a destinação adequada dos resíduos, torna-se 

indispensável as ações visando sua redução na fonte geradora, ou seja, nos canteiros 

de obra, promovendo a minimização dos impactos ambientais (KARPINSK et al., 

2009). 

 Uma gestão apropriada de RCD pode ocasionar alguns benefícios para a 

população: 

 

 Redução dos impactos ambientais;  

 Geração de emprego e renda; 

 Redução de áreas degradadas e custos de limpeza urbana; 

 Preservação de paisagens urbanas; 

 Preservação de sistemas de aterros; 

 

 A figura 8 apresenta a hierarquia dos métodos de gestão de RCC. 

 

Figura 8 -  Hierarquia dos métodos de gestão de RCC 

 

Fonte: Nagalli (2014) 

 

 Ainda segundo Nagalli (2014), na construção civil o processo de reciclagem de 

resíduos é muito importante, possibilita sua inclusão em outros processos na 

construção. A reciclagem pode ser de quatro tipos: 

 Primária: Esse tipo de reciclagem faz a transformação do resíduos em material 

original. Um exemplo desse processo é o concreto asfáltico processado e 

reutilizado em novo pavimento. 
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 Secundária: É o processo que transforma o resíduos para outra finalidade. 

Exemplo é a transformação de pneu para ser utilizado na fabricação de 

esteiras. 

 Terciária: “Transformação de um produto sintético para a fabricação de outro 

plástico (despolimerização)”. Exemplo: garrafas PET. 

 Quartenária: Esse processo visa a transformação de materiais primários em 

energia. Exemplo: “incineração de material sintético ou papel usado, gerando 

energia e aproveitamento de biogás de estações de tratamento de esgotos”. 

 

 A tabela a seguir apresenta as formas de destinação dos resíduos da 

construção civil conforme a resolução 307 do conselho nacional do meio ambiente 

(CONAMA). 

 

Tabela 5 – Formas de destinação dos resíduos da construção civil. 

 

CLASSES DESTINAÇÃO 

  

A Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 

agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos 

da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir sua 

utilização ou reciclagem futura 

  

B Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a área 

de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

  

C Deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

  

D Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

Fonte: (BRASIL, 2002). 
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2.1.3.6 Processo de reciclagem em usinas para obtenção de agregados 

 

 O processo de reciclagem em usinas é basicamente a seleção e triagem dos 

resíduos sólidos classe A, para obtenção do material granular conhecido como 

agregado reciclado. 

 Quando o material chega na usina, é retirado todo o resíduo q não pode ser 

reciclado, ou as impurezas contidas no entulho, para posteriormente passar pelo 

processo de trituração, granulagem e estocagem do agregado. 

 De acordo com sua mobilidade, as usinas de reciclagem de RCC são divididas 

em duas categorias: 

 Usina Fixa: São instaladas em terreno contendo área de acordo com a 

capacidade de beneficiamento da usina, sendo estas as mais comuns. A 

estrutura desse tipo de usina está representada na figura 9. 

 

Figura 9 - sistema de gestão de RCC em uma unidade fixa. 

 

Fonte: Dalpino (2008). 
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 Usina Móvel: Esse tipo de usina é combinada por três componentes básicos: 

caminhão estilo Roll On Roll Off, britadeira e peneira móveis, geralmente 

puxada como reboque pelo caminhão, como mostra figura abaixo. As 

britadeiras móveis podem ser utilizadas em um empreendimento fixo, ou em 

obras de diferentes locais. 

 

Figura 10 – Usina móvel de reciclagem de resíduos da construção civil com 

granulador. 

 

 

Fonte: Portal de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PRS (2014). 

 

 Os produtos finais reciclados nas ATT’s podem variar dependendo de cada 

usina de reciclagem, entre os principais se encontram: 

 Areia Reciclada 

 Características: Conforme a figura 11, esse material possui dimensão 

máxima característica inferior a 4,8 mm, derivado da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto e livre de impurezas. Suas características 

segundo NBR 15.116 (ABNT, 2004), estão apresentadas na figura 12. 

 Uso recomendado: Argamassas para assentamento de alvenaria de 

vedação, solo-cimento, contra pisos, blocos e tijolo. 

 

 

 



42 
 

Figura 11 – Areia reciclada 

  

Fonte: Centro de Referência de Reciclagem de Resíduos da Construção civil e Demolições (2015). 

 

Figura 12 – Características da areia reciclada 

 

Fonte: Dalpino (2008). 

 

 Pedrisco Reciclado 

 Características: Conforme figura 13, esse agregado possui dimensão 

máxima característica de 6,3 mm, derivado da reciclagem de concreto e 

blocos de concreto e livre de impurezas. Suas características segundo 

NBR 15.116 (ABNT, 2004), estão apresentadas na figura 14. 
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 Uso recomendado: Fabricação de artefatos de concreto como: blocos, 

manilhas de esgoto, pisos intertravados, etc. 

 

Figura 13 – Pedrisco reciclado. 

 

Fonte: Centro de Referência de Reciclagem de Resíduos da Construção civil e Demolições (2015). 

 

Figura 14 – Características do pedrisco reciclado. 

 

Fonte: Dalpino (2008). 
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 Brita Reciclada 

 Características: Esse agregado apresentado na figura 15, possui 

dimensão máxima característica de 39 mm, derivado da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto, livre de impurezas. Suas características 

segundo NBR 15.116 (ABNT, 2004), estão apresentadas na figura 16. 

 Uso recomendado: Fabricação de concretos não estruturais e obras de 

drenagens. 

 

Figura 15 – Brita reciclada. 

 

Fonte: Centro de Referência de Reciclagem de Resíduos da Construção civil e Demolições (2015). 

 

Figura 16 – Características da brita reciclada. 

 

Fonte: Dalpino (2008). 
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 Brita Corrida 

 Característica: Esse tipo de agregado é proveniente da reciclagem de 

resíduos de construção civil, de dimensões máxima característica de 63 

mm (ou a escolha do cliente) e livre de impurezas, conforme figura 17. 

As características desse material é segundo NBR 15.116 (ABNT, 2004), 

está complementada na figura 18. 

 Uso recomendado: Obras de base e sub-base de pavimentos, reforço e 

subleitos de pavimentos, regularização de vias não pavimentadas, 

aterros e acerto topográfico de aterros. 

 

Figura 17 – Brita corrida reciclada. 

 

Fonte: Centro de Referência de Reciclagem de Resíduos da Construção civil e Demolições (2015). 
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Figura 18 – Características da brita corrida. 

 

Fonte: Dalpino (2008). 

 

 Rachão 

 Características: Agregado com dimensão máxima característica inferior 

a 150 mm, livre de impurezas e derivados da reciclagem de concreto e 

blocos de concreto, visualizado na figura 19. Suas características 

segundo NBR 15.116 (ABNT, 2004), são vistas na figura 20. 

 Uso recomendado: Obras de pavimentação, drenagens e 

terraplanagens. 

 

Figura 19 – Rachão Reciclado 

 

Fonte: Centro de Referência de Reciclagem de Resíduos da Construção civil e Demolições (2015). 
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Figura 20 – Características do rachão reciclado. 

 

Fonte: Dalpino (2008). 

 

 Brito Filho (1999, citado por Dalpino 2008), afirma que a construção de usinas, 

é o principal incentivo para a reciclagem dos resíduos da construção civil, e para que 

isto ocorra da melhor forma, é de extrema importância que cada unidade de triagem 

possuam alguns pré-requisitos básicos: 

 Conhecer o volume do entulho da construção civil que pode ser reciclado; 

 O tipo dos materiais que serão reciclados, bem como seu uso; 

 Instalação da usina. Devendo esta estar localizado o mais próximo possível da 

fonte geradora. 

Com relação aos custos de implantação e operação de áreas de recebimento 

e beneficiamento de resíduos, alguns itens são muito importantes para estudos de 

viabilidade econômica: 

 Política de gestão do tipo do resíduo que o município tem implantado; 

 O custo para a compra e manutenção dos equipamentos para a triagem e 

britagem dos resíduos da construção civil; 

 Localização e o custo da área destinada para a implantação do 

empreendimento; 

 Custo com o manejo dos diversos resíduos; 

 Conhecimento da qualidade e volume de RCC que será recebido. 
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2.1.3.7 Utilização dos agregados no concreto 

 

 O uso de agregados reciclados podem ser utilizados no concreto apenas para 

fins não estruturais, sendo normatizado pela ABNT através da norma NBR 15.116 

(ABNT, 2004) apresentada com detalhes no item 2.4. 

 Para Zordan (2006), existem algumas vantagens na utilização dos agregados 

reciclados no concreto: 

 Possibilidade de avanços no comportamento do concreto em relação aos 

agregados convencionais, quando utilizado baixo consumo de cimento; 

 Economia de energia no procedimento de moagem de entulho; 

 A utilização de diversos elementos do RCD para a produção do agregado de 

resíduo misto; 

 

Algumas pesquisas feitas sobre a influência dos agregados reciclados no 

concreto, apresentam quase sempre o mesmo resultado. Tratando em sua grande 

maioria sobre a propriedade de resistência à compressão, esses resultados 

apresentam um bom desempenho e a viabilidade do uso dos agregados para a 

fabricação do concreto. Dal Molin et al (2004) afirma que para apresentar um bom 

resultado, os agregados reciclados precisam de um tratamento antes de sua aplicação 

no concreto. 

Chen et al (2003 citado por DAL MOLIN, 2004), realizaram um estudo utilizando 

agregados reciclados de resíduos de tijolos e concretos, separados em lotes de 

agregados miúdos e graúdos sendo alguns lavados e outros não lavados. 

Os concretos que foram utilizados agregados reciclados graúdos lavados, 

obtiveram os resultados de 90% da resistência à compressão e flexão dos concretos 

normais. Já para os concretos graúdos lavados, os resultados não passam dos 75%. 

Os mesmos testes foram realizados por Leite (2001 citado por Dal Molin, 2004), 

com agregados miúdos. Em função da taxa de absorção dos agregados, foi feito uma 

pré-molhagem dos agregados alguns minutos antes da concretagem. Com esse 

procedimento os agregados não absorviam a água do traço, melhorando o valor do 

abatimento e permitindo assim uma melhora na trabalhabilidade desses concretos. 

O agregado reciclado, por ser mais poroso, necessita de mais água para obter 

a mesma trabalhabilidade dos concretos convencionais, sendo a taxa de absorção um 

ponto de discussão. Por isso alguns autores realizam diversas combinações de 
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concretos, variando a quantidade de água dessas misturas, até chegar a uma 

trabalhabilidade e abatimento satisfatório. Mas com isso se altera também a relação 

a/c do concreto, e a classe de resistência, tornando impossibilitado a comparação 

direta dos concretos reciclados e convencionais. 

O comportamento da resistência à compressão do concreto, em relação a 

substituição do agregado natural pelo reciclado está apresentado na figura 21. Pode-

se identificar que o aumento da porcentagem de agregado graúdo reciclado (AGR) 

tende a diminuir a resistência do concreto, ao contrário do agregado miúdo 

reciclado(AMR), que quanto maior sua porcentagem, maior vai ser a resistência do 

concreto. 

 

 

Figura 21 – Resistência à compressão em função do efeito de teor de 

substituição do agregado reciclado 

 

Fonte: Dal Molin (2004) 
 

 A menor resistência e a maior porosidade dos agregados graúdos reciclados 

influenciam diretamente para a diminuição da resistência á compressão. Se tratando 

de agregados miúdos reciclados, sua maior quantidade de finos diminuem a 

segregação, auxiliam no efeito de empacotamento e colaboram para o fechamento de 

vazios, aumentando a resistência à compressão. Os resultados da substituição do 

agregado natural pelo reciclado para diferentes relações a/c, apresentam diversos 

resultados quanto a resistência à compressão, conforme figura 22. 

 



50 
 

Figura 22 – Resistência à compressão em função da relação a/c para os 

diferentes percentuais de substituição do AMR e o AGR aos 28 dias.

 

Fonte: Dal Molin (2004). 
 
 

 Dessa forma foi possível considerar que a viabilidade da utilização quando a 

substituição total dos agregados naturais pelos reciclados é válido apenas para o 

agregado miúdo reciclado (AMR), para relações de a/c mais baixas. Os concretos 

apresentaram maiores resistências à compressão quando utilizados 100% de AMR e 

0% de AGR. Quando combinados em uma mesma mistura, os agregados graúdos e 

miúdos os concretos apresentaram maior resistência à compressão para relações a/c 

mais altas (a/c > 60), havendo cuidado especial com relação a trabalhabilidade do 

concreto. 

 

2.1.4 Normas Técnicas Relacionadas ao Uso de Agregados 

 

2.1.4.1 NBR 10.004 (ABNT, 2004) 

 

A  NBR 10.004 (ABNT, 2004) – Resíduos Sólidos - Classificação, foi criada no 

dia 31 de maio de 2004, substituindo a norma NBR 10.004 (ABNT, 1987) – Resíduos 

Sólidos – Classificação, com objetivo principal de aperfeiçoar a antiga norma, 

fornecendo elementos e contribuindo para o gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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Essa norma classifica os resíduos sólidos quanto ao risco à saúde pública e ao 

meio ambiente, envolvendo a identificação do processo ou atividades de sua origem, 

seus constituintes e características. Vale a pena salientar que resíduos radioativos 

não são tratados por essa norma, pois possuem legislação própria, de competência 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Tratando de classificação de resíduos sólidos, essa norma apresenta algumas 

definições muito pertinentes, dentre as quais podemos destacar resíduos sólidos e 

periculosidades, que serão apresentadas na sequência. Essas definições são 

consideradas resíduos sólidos de forma geral, não sendo específico apenas os 

resíduos da construção civil. 

Resíduos Sólidos: Segundo a NBR 10.004 (ABNT, p.1), a definição de 

resíduos sólidos é: 

 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível. 
 

 Periculosidade de um resíduo: Um resíduo pode apresentar risco à saúde 

pública e ao meio ambiente, caracterizada por suas propriedades físicas, químicas ou 

infecto-contagiosas, (NBR 10.004, ABNT, 2004). 

 Essa norma classifica os resíduos em: Resíduos CLASSE I; CLASSE II - A; 

CLASSE II – B. 

 Classe I - Perigosos : São os resíduos que devido suas características 

apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, ou que apresentem 

alguma das características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxidade, patogenicidade. Se os resíduos não apresentem nenhuma 

característica de periculosidade, deverão se submeter ao teste de extratos 

lixiviados e de solubilização para confirmar sua classificação. 

 Classe II -  Não Perigosos: Os resíduos que recebem essa classificação são 

subdivididos em A -  não-inertes e B - inertes. 

 Classe II A – Não-Inertes: são todos os resíduos que não são 

enquadrados na classe I – perigosos e classe II B – inertes, e podem 
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apresentar algumas propriedades como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

 Classe II B – Inertes: Qualquer resíduos que quando amostrados de 

forma representativa conforme NBR 10.007 (ABNT, 2004), e submetidos 

a contato dinâmico e estático com água destilada à temperatura 

ambiente segundo NBR 10.003 (ABNT, 2004), não apresentem seus 

elementos solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

água potável, excluindo-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

 

2.1.4.2 NBR 15.112 (ABNT, 2004) 

 

A NBR 15.112 (ABNT, 2004) – Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos – Áreas de Transbordo e Triagem – Diretrizes para implantação e 

operação, “fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas 

de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. 

Para melhor entendimento no que diz respeito essa norma, na sequência será 

apresentado algumas definições importantes, segundo NBR 15.112 (ABNT, 2004). 

 

Resíduos da construção civil: São detritos derivados de métodos 

construtivos como construção de edificações, reformas, reparos e demolições, e os  

restos ou sobra 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.”, estes também habitualmente chamados de 

“entulhos de obras, caliça ou metralha”. 

Resíduos Volumosos: É todo o material volumoso, tais como “móveis e 

equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 

podas e outros assemelhados, não provenientes de processos industriais”. Esse tipo 

de material geralmente não é removido pela coleta pública municipal. 

Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos (ATT): Área com o objetivo de receber os resíduos da construção civil, 

bem como os resíduos volumosos para os processos de “triagem, armazenamento 
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temporário dos materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção 

para destinação adequada, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente”. 

Ponto de entrega de pequenos volumes: “Área de transbordo e triagem de 

pequeno porte, destinada a entrega voluntária de pequenas quantidades de resíduos 

de construção civil e resíduos volumosos, integrante do sistema público de limpeza 

urbana”. 

Aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: Área para 

acomodação de resíduos da construção civil classe A e resíduos inertes, “visando a 

reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais 

e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para confina-losao 

menor volume possível”, impedindo danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

Reutilização: Método de aproveitamento de um resíduos, sem que o mesmo 

seja transformado. 

 

Reciclagem: Técnica que faz a transformação de um resíduo e posteriormente 

seu aproveitamento. 

 

Reservação de resíduos: “Processo de disposição segregada de resíduos 

triados para reutilização ou reciclagem futura”. 

 

Geradores: São os responsáveis por qualquer atividade que gerem resíduos, 

podendo ser pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Transportadores: “Pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pela coleta e 

pelo transporte dos resíduos da construção civil e volumosos entre as fontes 

geradoras e as áreas de destinação”. 

 

Controle de transporte de resíduos (CTR): “Documento emitido pelo 

transportador de resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, quantidade 

e descrição dos resíduos e seu destino”. 
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No quarto item da NBR 15.112 (ABNT, 2004), são apresentadas as 

classificações dos resíduos quanto a possibilidade de reutilização e reciclagem, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº 307, já apresentado neste trabalho. 

 

No quinto item da NBR 15.112 (ABNT, 2004), estão descritas as condições para 

implantação das ATT’s, sendo estas: 

 

 Isolamento: Para impedir o acesso de animais e pessoas não 

autorizadas, a ATT deverá conter portão e todo o perímetro da área de 

operação deverá ser cercada. Deverá conter também anteparo para 

proteção como “cerca viva arbustiva ou arbórea”, no perímetro da 

instalação, para aspectos referentes à vizinhança, ventos dominantes e 

estética. 

 Identificação: Na entrada da ATT, deverá conter identificação das 

atividades desenvolvidas e aprovação do empreendimento. 

 Equipamentos de segurança: A ATT deve conter obrigatoriamente 

equipamentos de proteção individual, de combate a incêndio e de 

proteção contra descargas atmosféricas, e possuir energia e iluminação 

para possíveis ações de emergência. 

 Sistemas de proteção ambiental: O sistema de proteção ambiental 

deve conter: 

 Sistema de controle de poeira; 

 Dispositivos para limitação de ruídos nos veículos e 

equipamentos; 

 Dispositivos de drenagem; 

 As áreas de acesso, operação e estocagem deverão dispor de 

revestimento no piso, admitindo utilização nas diversas 

condições climáticas. 

 Condições específicas para pontos de entrega de pequenos 

volumes: Para este caso, deve conter as condições anteriores, 

”podendo ser dispensada a implantação de proteção contra descargas 

atmosféricas e sistema de drenagem superficial”. 
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No sexto item da  NBR 15.112 (ABNT, 2004), incluem as condições gerais para 

projetos de uma ATT, descritas a seguir: 

 

 Informações cadastrais: Documento ou autorização do proprietário 

para implantação da empresa. Também deve constar o operador 

responsável pela ATT. 

 Memorial descritivo: No memorial descritivo deve conter algumas 

informações como: local da ATT para uma possível avaliação quanto a 

topografia, acessos e vizinhança, para a atividade a ser desenvolvida; 

descrição sobre a implantação e operação da ATT; os equipamentos a 

serem utilizados pela empresa e descrição sobre os equipamentos de 

segurança. 

 Croqui do empreendimento: O croqui indicando o posicionamento das 

fotos do relatório fotográfico, bem como as dimensões, localização e  

identificação de confrontantes; dispositivos de drenagem superficial; 

acessos; edificações; local de recebimento e triagem; local do 

armazenamento temporário dos resíduos e resíduos classe D; 

equipamentos utilizados e local de transformação dos materiais 

segregados.  

 Relatório fotográfico da área: Apresentação dos principais aspectos 

com relação a área do empreendimento. 

 Plano de controle de recebimento de resíduos: Abordagem dos 

aspectos relacionados à diretrizes para operação, e medidas a serem 

adotadas durante a operação. 

 Responsabilidade e autoria do projeto: Deve conter em todos os 

documentos do empreendimento a assinatura do responsável com o 

números do registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia de Santa Catarina). 

 

O sétimo item dessa norma descreve as condições para a operação de uma 

ATT, sendo elas: 
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 Controle de recebimento de resíduos: Os resíduos que serão recebidos 

deverão ter controle de procedência, quantidade e qualidade, conforme o CTR 

(controle de transporte de resíduos). 

 Controle qualitativo e quantitativo de resíduos: relatórios mensais sobre a 

quantidade de cada tipo de resíduos recebido, e quantidade e destino dos 

resíduos triados, devem ser disponibilizados à fiscalização competente. 

 Diretrizes para implantação: Uma ATT deve adotar as seguintes diretrizes: 

 Os resíduos recebidos deverão ser somente resíduos de construção civil e 

resíduos volumosos; 

 Não deverão ser recebidos cargas de resíduos contendo resíduos de classe 

D; 

 Só será aceita cargas de resíduos de veículos que contenha cobertura do 

material recebido; 

 A carga de resíduos deverá vir acompanhada do CTR; 

 Todos os resíduos aceitos deverão ser totalmente triados; 

 O acúmulo de material não triado deve ser evitado; 

 Os resíduos devem ser classificados e depositados em lugar diferente, de 

acordo com sua natureza; 

 A sobra dos resíduos triados devem ter destinação correta; 

 Os resíduos triados que forem transformados, devem seguir licenciamentos 

específico; 

 Para a remoção dos resíduos da ATT, obrigatoriamente deve ser 

acompanhado do CTR. 

 Condições específicas para pontos de entrega de pequenos volumes: 

Para este caso deve-se observar os itens de 7.1 a 7.3 da norma NBR 15.112 

(ABNT, 2004), podendo ser dispensada a apresentação do CTR na entrega de 

resíduos pelos usuários. 

 

Conforme anexo A da  NBR 15.112 (ABNT, 2004), o CTR deve ser emitido em 

três vias, para o gerador, transportador e outra para o destinatário, sendo que é 

obrigatório a descrição de um conteúdo mínimo: nome, CPF e/ou razão social e 

inscrição municipal do transportador; nome, CPF e/ou razão social e CNPJ do 

gerador/origem; endereço da retirada; nome CPF e/ou razão social e CNPJ do 

destinatário; endereço de destino; volume (em metros cúbicos) ou quantidade (em 
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toneladas) transportada; descrição do material predominante; data; assinatura do 

transportador; assinatura da área de transbordo e triagem; assinatura da área de 

destinação de resíduos. 

 

2.1.4.3 NBR 15.113 (ABNT, 2004) 

 

A NBR 15.113 (ABNT, 2004) – Resíduos Sólidos da Construção Civil e 

Resíduos Inertes – Aterros -  Diretrizes para projeto, implantação e operação – orienta 

para os requisitos mínimos exigidos para o “projeto, implantação e operação de 

aterros de resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes” (ABNT, 

2004). 

No terceiro item da NBR 15.113 (ABNT, 2004), inclui as definições de resíduos 

da construção civil, aterro de resíduos da construção civil e inertes, área de transbordo 

e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT), reservação de 

resíduos e controle de transporte de resíduos (CTR), já descritos anteriormente 

conforme NBR 15.112 (ABNT 2004). 

A NBR 15.113 (ABNT, 2004), apresenta ainda as definições de sistemas de 

monitoramento de águas subterrâneas descrita a seguir: 

 

 Sistemas de monitoramento de águas subterrâneas: “Rede de poços 

implantada para permitir a avaliação de possíveis influências do líquido 

percolado do aterro na qualidade das águas subterrâneas, conforme a ABNT 

NBR 13.895”. 

 

No quarto item da norma NBR 15.113 (ABNT, 2004), encontra-se a 

classificação dos resíduos da construção civil e sua reutilização como agregados, 

conforme resolução CONAMA nº 307, já descrito anteriormente. 

Essa norma ainda fornece as condições para implantação de um aterro de 

resíduos da construção civil, de acordo com critérios para localização, condições 

gerais para projeto e condições para operação do aterro. 
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 2.1.4.4 NBR 15.114 (ABNT, 2004) 

 

NA NBR 15.114 (ABNT, 2004) – Resíduos Sólidos da Construção Civil – Áreas 

de Reciclagem -  Diretrizes para projeto, implantação e operação, define os requisitos 

para projeto, implantação e operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da 

construção civil, ressaltando que essa norma se aplica apenas para os resíduos de 

construção civil que podem ser transformados em agregados para aplicação em obras 

de infraestrutura e edificações, depois de triados. 

No terceiro item dessa norma, são apresentados as definições de resíduos da 

construção civil, aterro de resíduos da construção civil e resíduos inertes, reutilização, 

reciclagem, área de transbordo e triagem e resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos (ATT), reservação de resíduos, geradores, transportadores e controle de 

transporte de resíduos (CTR), todos já descritos anteriormente. 

São citadas ainda algumas definições, segundo NBR 15.114 (ABNT, 2004). 

 Agregados reciclados: “Materiais granulares provenientes do beneficiamento 

de resíduos de construção que apresentam características técnicas para a 

aplicação em obras de edificação, de infraestrutura, de aterros sanitários”. 

 Área de reciclagem de resíduos da construção civil: “Área destinada ao 

recebimento e transformação de resíduos da construção civil classe A, já 

triados para produção de agregados reciclados”. 

 

Para as áreas de reciclagem, a escolha do local de implantação da unidade de 

reciclagem deve ser considerado requisitos ambientais. A norma ainda prediz a 

necessidade de isolamento da área através de cerca, portão, sinalização adequada 

e, cortina vertical como proteção visual. 

A NBR 15.114 (ABNT, 2004), ainda prevê algumas condições para implantação 

de uma área de reciclagem como condições gerais para projeto e condições para 

operação. 

 

2.1.4.5 NBR 15.116 (ABNT, 2004) 

 

A NBR 15.116 (ABNT, 2004) – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil – Utilização em Pavimentação e Preparo de Concreto sem Função 
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Estrutural -  Requisitos, estabelece as condições para o uso de agregados reciclados 

de resíduos da construção civil. 

Essa norma exibe algumas definições importantes as quais podemos citar: 

 

 Concreto de cimento Portland sem função estrutural, com agregado 

reciclado: “Material destinado a usos como enchimentos, contrapisos, 

calçadas e fabricação de artefatos não estruturais, como blocos de vedação, 

meio-fio (guias), sarjeta, canaletas, mourões e placas de muro”. Segundo a 

NBR 8953 (ABNT, 2015), o concreto para tais utilizações deve apresentar 

classe de resistência C10 e C15. 

 Beneficiamento: “Ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos 

que tenham por objetivo dotá-lo de condições que permitam que seja utilizado 

como matéria-prima ou produto”. 

 

Além da classificação dos resíduos sólidos quanto a possibilidade de 

reutilização e reciclagem, já descritos anteriormente, a NBR 15.116 (ABNT, 2004) fixa 

os requisitos para agregado reciclado destinado a pavimentação, requisitos para 

agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural e controle 

da qualidade e caracterização do agregado reciclado. Apresenta-se ainda nos anexos 

A e B, procedimentos sobre ensaios com a finalidade de determinar as propriedades 

dos agregados. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

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

como agregado para concretos, foi realizado ensaios no laboratório de materiais e 

solos, da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, 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. 

Como o objetivo desse trabalho é avaliar algumas propriedades e 

características dos concretos produzidos com agregados reciclados de entulhos de 

construção civil, foi definido as seguintes variáveis de resposta: 
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 Trabalhabilidade do concreto, através do ensaio de abatimento do tronco de 

cone; 

 Resistência à compressão  

 

2.2.1 Materiais 

 

Para a realização dos ensaios no laboratório foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 Água de Amassamento: Para a produção dos traços de concreto, será 

utilizado água potável proveniente do poço artesiano que abastece a UNIARP. 

 

 Cimento Portland: Por ser o cimento comum mais encontrado, será utilizado 

o cimento CP II E – 32 da marca Votoran, para a fabricação do concreto. 

 

 Aditivo: Para os traços de concreto utilizando o agregado reciclado, será 

utilizado um aditivo plastificante, Mira RT 101, com a finalidade de melhorar a 

trabalhabilidade do concreto sem alterar a relação a/c dos traços.  

 

 Agregado Miúdo Natural: São agregados cujos grãos passam pela peneira 

4,75 mm e ficam retidos na peneira 150 µm, em ensaio de acordo com a NBR 

NM 248 – Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003). O 

agregado miúdo natural utilizado para os ensaios será areia fina, derivada da 

região de Porto União – SC. 

 

 Agregado Graúdo Natural: Agregados cujos grãos passam pela peneira 75 

mm e ficam retidos na peneira 4,75 mm, e conforme ensaios de acordo com a 

NBR NM 248 - Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003). 

Será utilizado pedra brita 1, de granulometria entre 4,8mm e 19mm. 

 

 Agregado Graúdo Reciclado: As amostras de agregados reciclados, 

provenientes de resíduos da construção e demolição, foram coletadas em 

obras na cidade de Videira SC, e passou pelo processo de britagem na 

empresa Minerocha Catarinense, da cidade de Caçador. A amostragem dos 

materiais será executada conforme recomendações da NBR NM 26 – 
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Agregados: Amostragem (ABNT, 2001), e NBR 15.116– Agregados Reciclados 

de Resíduos Sólidos da Construção Civil (ABNT, 2004), a qual fixa os requisitos 

para agregado reciclado destinado a pavimentação, requisitos para agregado 

reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural, controle da 

qualidade e caracterização do agregado reciclado. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

 Para os ensaios será adotado o método de dosagem da Associação Brasileira 

de Cimento Portland – ABCP, afim de se obter o traço com maior resistência à 

compressão, em relação à substituição dos agregados naturais pelos reciclados. Para 

esse método é exigível o conhecimento de algumas informações: 

 Tipo, massa específica e nível de resistência aos 28 dias do cimento; 

 Análise granulométrica dos agregados; 

 Dimensão máxima característica o agregado graúdo; 

 Consistência desejada do concreto fresco; 

 Resistência e dosagem do concreto. 

Os ensaios para a determinação da resistência do concreto serão a partir das 

seguintes idades: 

 7 dias; 

 14 dias; 

 28 dias; 

 

Sendo que para esses ensaios a porcentagem de substituição dos agregados 

naturais graúdos e miúdos pelos agregados reciclados serão: 

 

 50%; 

 100%. 

 

As normas relacionadas aos procedimentos de ensaios de concreto são: 

 

 NBR 5738 – Confecção e Cura de Corpos-de-prova de Concreto Cilíndricos ou 

Prismáticos – Método de ensaio (ABNT, 2015); 
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 NBR 5739 – Ensaio de Compressão de Corpos-de-prova Cilíndricos de 

Concreto – Método de ensaio (ABNT, 2007). 

 

2.2.2.1 Coleta das amostras 

 

 As amostras de RCCs necessárias para a realização dos ensaios laboratoriais 

foram coletadas em obras da cidade de Videira SC, as quais passaram pelo processo 

de britagem na empresa Minerocha Catarinense, situada na cidade de Caçador - SC. 

Esse processo seguiu às recomendações da NBR 10007 – Amostragem de Resíduos 

(ABNT, 2004), que determina as condições exigíveis para amostragem, preservação 

e estocagem de resíduos sólidos. 

 

2.2.2.2 Armazenamento 

 

 O material coletado foi armazenado em local seco, ficando acondicionados nos 

sacos que foram transportados. 

 

2.2.2.3 Caracterização granulométrica 

 

 2.2.2.3.1 Peneiras utilizadas 

 

 As tabelas abaixo mostram quais as peneiras utilizadas para a caracterização 

granulométrica dos agregados miúdos e graúdos. 

 

Tabela 6 - Peneiras utilizadas para a caracterização granulométrica – agregado miúdo 

Série Normal Série Intermediária 

9,5 mm - 

4,75 mm - 

2,0 mm - 

1,18 mm - 

0,6 mm - 

0,3 mm - 

0,15 mm - 
Fonte: Autor. 
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Tabela 7 - Peneiras utilizadas para a caracterização granulométrica – agregado 

graúdo 

Série Normal Série Intermediária 

- 25 mm 

 19 mm - 

- 12,5 mm 

9,5 mm - 

- 6,3 mm 

4,75 mm - 
Fonte: Autor. 

 

2.2.2.3.2 Composição granulométrica 

 

 Seguindo as orientações da NBR NM 248 – Agregados – Determinação da 

Composição Granulométrica (ABNT, 2003), foi formado 2 amostras para cada 

agregado. Essas amostras foram colocadas na estufa à 105˚, por aproximadamente 

24h, logo após feito a pesagem das amostras e o peneiramento, utilizando o agitador 

mecânico, conforme figura 23. Depois de passar pelo agitador mecânico foram 

medidas as frações retidas e acumuladas em cada peneira e as respectivas 

porcentagens. Após isso calculou-se o módulo de finura e a dimensão máxima 

característica dos agregados. 

 

Figura 23 – Agitador mecânico. 

 
Fonte: Autor. 
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2.2.2.4 Traço 

 

 O traço definido para a produção do concreto foi 1:2:3 (cimento: agregado 

miúdo: agregado graúdo), variando as porcentagens correspondentes aos agregados 

graúdos reciclados (percentuais de substituição), com 2 composições diferentes mais 

o concreto de referência, sendo elas:  

 

 CC – Concreto convencional ou de referência 

 CR 50 – Concreto com 50% de agregado graúdo reciclado 

 CR 100 – Concreto com 100% de agregado graúdo reciclado 

 

2.2.2.5 Trabalhabilidade do concreto 

 

 A trabalhabilidade do concreto é a propriedade no estado fresco que determina 

a facilidade em que o concreto é manipulado. A avaliação da trabalhabilidade pode 

ser feito através do slamp test, ou ensaio de abatimento do tronco de cone, seguindo 

os procedimentos da NBR NM 67 – Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone (ABNT, 1998). 

 

2.2.2.6 Confecção dos corpos-de-prova 

 

 As misturas dos materiais para a produção do concreto seguiu a ordem 

usualmente utilizado, primeiramente foi colocado a brita, a água, o cimento, e por fim 

a areia. 

  Os corpos de prova foram moldados como determina a NBR 5738 – 

Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova (ABNT, 2015). Foram 

moldados um total de 27 corpos-de-prova, sendo 3 amostras para cada traço que 

serão rompidas nas idades de 7, 14 e 28 dias, conforme a tabela abaixo.  

 

Tabela 8 - Quantidade de corpos-de-prova moldados para cada traço de concreto. 

Traço 7 Dias 14 Dias 28 Dias Total 

     

CC 3  3  3  9 
CR 50 3  3  3  9 

CR 100 3  3   3  9 
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 Os corpos-de-prova utilizados foram em formas cilíndricas de 10 cm de 

diâmetro e 20 cm de altura conforme figura 24. Foi adotado o processo de 

adensamento manual, realizado em 2 camadas com 12 golpes de socamento cada 

camada. 

 

Figura 24 – Corpos-de-prova utilizados nos ensaios. 

 
Fonte: Autor. 
 
 
 

2.2.2.7 Cura 

 

 Acura dos corpos-de-prova nas primeiras 24 horas foi feita ao ar livre, e depois 

de desmoldados, a cura foi feita por imersão em água saturada de cal, até a idade de 

ruptura dos mesmos, de acordo coma NBR 5738 - Procedimento para moldagem e 

cura de corpos-de-prova (ABNT, 2015). A figura 25 apresenta o local onde foi feito a 

cura dos corpos-de-prova. 
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Figura  25 – Cura dos corpos-de-prova 

 
Fonte: Autor. 
 
 

2.2.1.8 Ensaio de resistência à compressão 

 

Sabe-se que a resistência à compressão 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.  

O ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova foi realizado no 

Laboratório da Construtora Fetz, situado na cidade de Videira - SC. O equipamento 

utilizado foi prensa eletro-hidráulica com indicador digital gráfico microprocessado 

com datalogger da marca Solotest, com capacidade para 200 toneladas força, 

conforme figura 26. 
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Figura  26 – Prensa eletro-hidráulica. 

 

Fonte: Autor. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Caracterização Qualitativa do Resíduo 

 

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

do comportamento do concreto produzido por esses materiais, conforme visto neste 

trabalho. 

Para a caracterização qualitativa do resíduo, foi pesado 2 amostras de 1 Kg 

cada, e separado todos os componentes contido em cada amostra do entulho. Em 

seguida foi pesado os componentes separadamente afim de verificar a quantidade de 

cada elemento encontrado.  

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

resíduo. 

 

Tabela 9 - Porcentagem dos constituintes encontrados no resíduo analisado. 

CONSTITUINTE AMOSTRA (%) 

Concreto 48,4 

Argamassa 31,3 

Material Cerâmico 13,9 

Rocha 6,4 
Total 100 

 

Os dados apresentados mostram uma predominância de concreto e argamassa 

no entulho, e estão apresentados na figura a seguir. 

 

Figura 27 - Composição do resíduo coletado. 

 
Fonte: Autor. 
 
 
 
 

2.3.2 Caraterização Granulométrica 

 

2.3.2.1 Agregado miúdo natural 

 

 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 NM 248 (ABNT, 2003). 

Concreto
48,4%

Argamassa
31,3%

Material Cerâmico
13,9%

Rocha
6,4%

Concreto Argamassa Material Cerâmico Rocha
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 Os resultados adquiridos para as porcentagens retidas e acumuladas do 

agregado miúdo natural está apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 10 - 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  
 

 A curva granulométrica do agregado miúdo natural está apresentada na figura 

28. 

 

Figura 28 – Curva granulométrica do agregado miúdo natural. 

 

Fonte: Autor. 
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2.3.2.2 Agregado graúdo natural e reciclado 

 

  Os resultados da caracterização granulométrica dos agregados graúdos 

natural estão representados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - 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  

 

A curva granulométrica do agregado miúdo natural está apresentada na figura 

29. 

 

Figura 29 – Curva granulométrica do agregado graúdo natural. 

 

Fonte: Autor 
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Os resultados da caracterização granulométrica dos agregados graúdos 

reciclados estão representados na tabela 12. 

 

Tabela 12 - 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 41,8 4,18 30,6 3,06 3,62 3,62 
12,5 312,6 31,26 338 33,80 32,53 36,15 

9,5 249,3 24,93 221,7 22,17 23,55 59,7 
6,3 327,7 32,77 356,3 35,63 34,20 93,9 

4,75 63,5 6,35 36,3 3,63 4,99 98,89 

Fundo 5,1 0,51 17 1,70 1,11 100 
Diâmetro Máximo: 19mm Módulo de Finura: 6,62 

Classificação do Agregado: Brita 1  
 

A curva granulométrica do agregado miúdo natural está apresentada na figura 

30. 

 

Figura 30 – Curva granulométrica do agregado graúdo reciclado. 

 

Fonte: Autor. 
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2.3.3 Estudo de Dosagem 

 

 O estudo de dosagem do concreto é muito importante para a aquisição da 

melhor proporção dos elementos construtivos do concreto. Depois de definido os 

traços para a produção do concreto, foi calculado a quantidade necessária para a 

confecção dos corpos de prova. A dosagem dos componentes do concreto estão 

apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Dosagem dos componentes do concreto utilizado. 

Traço Cimento Areia AGN AGR Água Aditivo* 

(Kg) (L) (g) 
CC 6,66 13,320 19,860 - 4,02 - 

CR50 6,66 13,320 9,930 9,930 4,02 65 

CR100 6,66 13,320 - 19,860 4,02 65 

*Aditivo plastificante Mira RT; AGN: Agregado Graúdo Natural; AGR: Agregado 

Graúdo Reciclado. 

 

2.3.4 Abatimento do Tronco de Cone 

 

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. O abatimento do tronco de cone foi fixado em relação ao traço 

convencional sendo de 10 ± 2 cm, sendo que o traço de concreto com 50% e 100% 

de agregado graúdo reciclado ficou dentro do limite estabelecido com a utilização de 

aditivo não alterando assim a relação água/cimento. A tabela abaixo apresenta os 

resultados do abatimento do tronco de cone para cada traço de concreto produzido. 

 

Tabela 14 – Resultado do ensaio de abatimento para os concretos. 

Concreto Relação a/c Abatimento sem 
Aditivo (cm) 

Abatimento 
com Aditivo 

(cm)  

    

Convencional 0,60 10  10 

CR 50 0,60 6  10 

CR 100 0,60 4  8 
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2.3.5 Resistência à Compressão  

 

 Os resultados da resistência à compressão para os traços do concreto estão 

apresentados na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resistência à compressão alcançada pelos concretos. 

A/C Concreto Resistência à Compressão (MPa) 

7 Dias 14 Dias  28 Dias  

     

0,60 CC 13,8 16,5 21,0 

0,60 CR50 14,1 16,6 20,1 

0,60 CR100 10,7 12,8 17,8 

 

 

Figura 31 – Gráfico resistência (MPa) x Idade (Dias). 

 

Fonte: Autor. 

 

 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 16, 17 e 

18. 
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Tabela 16 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

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

A/C Concreto 

 
0,60 

   
CC CR 50 CR 100 

100% 102,4% 77,8% 

 

 

Tabela 17 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

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

A/C Concreto 

 
0,60 

   
CC CR 50 CR 100 

100% 101,2% 77,6% 

 

 

Tabela 18 – Análise comparativa entre a resistência média à compressão do concreto 

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

A/C Concreto 

 

0,60 

   

CC CR 50 CR 100 

100% 93,5%           76,3%  

 

 Por fim, com base nos resultados obtidos, é possível observar que aos 28 dias 

de idade o concreto com 50% e 100% de agregado graúdo reciclado apresentaram 

valores a baixo do concreto convencional. Sendo que o concreto com 50% de 

agregado reciclado foi o que apresentou resultado próximo ao do concreto 

convencional, portanto, através do ensaio de resistência à compressão admite que a 

substituição do agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado deve ser no 

máximo de 50%.  
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3 CONCLUSÃO 

 

 O termo sustentabilidade, e a preocupação ambiental, tem sido os principais 

fatores na busca de alternativas para reduzir os impactos causados pela geração de 

resíduos na indústria da construção civil. A reciclagem desse entulho traz benefícios 

não apenas para as empresas construtoras, mas também para as cidades e 

população em geral, tendo em vista os ganhos ambientais associados. 

 Nos últimos anos, estudos relacionados à utilização dos resíduos da construção 

civil na produção de concreto, obtiveram grandes avanços, porém a falta de métodos 

padronizados para a realização dessas pesquisas apresentam conclusões variadas 

entre os autores. 

 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. 

 Alguns estudos afirmam, que para algumas dosagens de concreto substituindo 

o agregado natural pelo agregado reciclado, torna-se inviável. Para a mistura de 100% 

de agregado graúdo e agregado miúdo, ou substituição total do agregado graúdo, 

apresenta diminuição da resistência do concreto. 

 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. 

 Com a finalidade de expandir o conhecimento nesse sentido, este trabalho 

avaliou o desempenho de concretos produzidos com diferentes proporções de 

agregados graúdo reciclados de resíduos de entulhos de construção e demolição. É 
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importante destacar que as conclusões contidas neste trabalho se caracteriza por 

materiais simbólicos, utilizados para produção de concreto em proporções 

laboratoriais. Sendo assim é muito importante que fossem realizadas novas pesquisas 

utilizando metodologias semelhante de modo a servir como complemento para os 

resultados obtidos nessa pesquisa. 

 A partir dos resultados alcançados no programa experimental, obtemos as 

seguintes conclusões: 

 Os resíduos de construção de demolição utilizados para o desenvolvimento 

dessa pesquisa apresentou em sua composição grande quantidade de 

concreto (48,4%), seguida por argamassa (31,3%), material cerâmico (13,9%), 

e uma pequena parcela de rocha (6,4%). 

 O concreto produzido com agregados reciclados necessitam de mais água que 

o concreto convencional, em razão da alta taxa de absorção de água do 

material reciclado, sendo possível essa compensação através de aditivo, sem 

alterar a relação a/c. 

 O método de cura do concreto reciclado é o mesmo que o concreto 

convencional. 

 A trabalhabilidade do concreto reciclado medido através do ensaio de 

abatimento do tronco de cone, é muito baixa se comparado com o concreto 

convencional quando utilizado a mesma relação a/c. Isso decorrente da alta 

absorção de água do agregado reciclado, por ser um material mais poroso. 

 Com relação a porcentagem de substituição do agregado natural pelo reciclado 

é possível afirmar que: 

 Obteve-se resistência à compressão muito satisfatória do concreto com 

50% de agregado reciclado aos 7 e 14 dias, chegando a superar a 

resistência do concreto convencional. 

 Aos 28 dias o concreto produzido com 50% de agregado reciclado não 

superou o concreto convencional, mas mesmo assim teve um resultado 

satisfatório, chegando à 93,5% de sua resistência. 

 O concreto com 100% de agregado reciclado apresentou resistência 

menor que os outros em todas as idades ficando entre 76,3 e 77,8% do 

concreto convencional. 
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 O material cerâmico polido contido no agregado reciclado facilita a 

ocorrência de ruptura no concreto, devido a pouca aderência entre o 

agregado e a pasta de cimento. 

 Pelos resultados apresentados, pode-se afirmar que o concreto produzido com 

50% de agregado reciclado, foi o que melhor apresentou resultado satisfatório, 

até melhor que o concreto de referência, podendo ser utilizado sem prejuízos 

com relação ao desempenho do mesmo. 

 De maneira geral os resultados alcançados pelos concretos produzidos a partir 

de agregados reciclados, foram muito satisfatórios nos ensaios de resistência 

de compressão, e atendem determinadas exigências: 

 NBR 6136 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – 

Requisitos (ABNT, 2007), onde adverte para uma resistência à 

compressão mínima de 2,0 MPa. 

 NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação 

(ABNT, 2013). Essa norma não especifica uma resistência mínima para 

pavimentos sem trânsito de veículos, mas segundo Zordan (1997), tem-

se normalmente adotado a resistência de 15 MPa aos 28 dias. 

 

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

utilização dos agregados reciclados com 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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ANEXO A 

 

 


