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1. RESUMO  
 

A reciclagem do entulho, ou resíduos da construção civil  poupa nossas florestas, reduzindo a 
extração de pedras de pedreiras sob arbustos e grandes áreas verdes, poupa nossas águas, 
evitando que o entulho seja descartado em rios, riachos, represas e mares e ainda gera 
trabalho e renda.                                                                    Por outro lado, é também um dos 
grandes vilões do ambiente urbano. O entulho acumulado é vetor de doenças como a dengue, 
febre amarela e chamariz de insetos e roedores. Descartado indiscriminadamente em rios 
córregos e represas, eleva o seu leito (assoreamento) culminando com enchentes e riscos de 
desabamento de residências próximas ao rio. 

 
 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

Cuidar da gestão do entulho ainda não é prioridade no mercado da construção civil, mas por 
força da lei em vigor desde 2003, a Resolução 307/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) estabelece uma regra simples e óbvia: quem gera entulho deve se responsabilizar 
pelo transporte e destinação adequada desses materiais. Mais do que reciclar entulho da 
construção civil, o que nos impulsionará  nos  novos tempos é a possibilidade de trabalhar em 
consonâncias com as questões ambientais. 

 
 
 

3. OBJETIVOS  
 

 Apontar caminhos para o reaproveitamento dos  resíduos da construção civil, utilizando-
se de  usinas de beneficiamento, onde o entulho vermelho (restos de tijolos, telhas, 
blocos cerâmicos e terra) é transformado  em um agregado reciclado que pode ser 
utilizado como base e sub-base na pavimentação de ruas, por exemplo. Já o entulho 
cinza, composto por restos de concreto, vira areia reciclada (ideal para argamassa de 
assentamento) e brita de diversas granulometrias. 

 
 
 
 

4. METODOLOGIA  
 

 
Foi realizado um levantamento do número de  construtoras paulistas que implantaram o 
gerenciamento de RCC em seus canteiros, como não é possível determinar com precisão 
estes números,  foram consideradas apenas as que possuem maior número de obras em 
execução.  Com base nos dados coletados, são avaliados os benefícios ambientais  e de 
benefícios ambientais e de redução de custos consequentes da triagem dos resíduos. 
A partir de visitas técnicas realizadas em usinas de reciclagem, foi identificado o perfil das 
usinas brasileiras, suas operações, suas condições operacionais, sua relação com a existência 
de planos de gerenciamento e a demanda. 
 
 
 
 
 



5.   DESENVOLVIMENTO  
 
 
 
Os resíduos da construção civil  tem sua origem  em 3 fontes , reformas, residência nova,  e 

prédios novos,  e são  encontrados predominantemente no entulho, que são recicláveis para a 

produção de agregados;   e pertencem a dois grupos que podem ser reciclados e um terceiro 

que pode ser utilizado para outros fins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

 

Materiais compostos de cimento, cal, areia e brita: concretos, argamassa, blocos de concreto. 

 

 

 

Grupo II 

 

Materiais cerâmicos: telhas, manilhas, tijolos, azulejos. 

 

Grupo III 

 
Materiais não-recicláveis: solo, metal, madeira, papel, plástico, matéria orgânica, vidro e isopor. 
Desses materiais, alguns são passíveis de serem selecionados e encaminhados para outros 
usos. Assim, embalagens de papel e papelão, madeira e mesmo vidro e metal podem ser 
recolhidos para reutilização ou reciclagem.  Em algumas usinas de reciclagem de entulho, o 
gesso é enviado a cimenteiras para mistura. Porém o entulho é mais do que isso: É 
desenvolvimento sustentável, é oportunidade de trabalho e de negócio, é preservação 
ambiental, é necessidade.  

A autoconstrução e as pequenas reformas feitas com a contratação de pequenos empreiteiros 
são responsáveis  
por parte dos resíduos e, embora gerem pequenos volumes, na maior parte dos casos são 
transportados de forma inadequada e descartados em locais impróprios, trazendo desconforto 



à população do entorno, uma vez que junto,  também são descartados pneus, móveis, resíduos 
domésticos, animais mortos etc. 
Na construção civil, em cada uma das etapas de uma obra acontecem perdas e desperdícios 
de materiais, que geram resíduos tanto na sua concepção quanto na execução e posterior 
utilização.  
Na fase de concepção é corriqueiro acontecerem diferenças entre as quantidades previstas e 
as realmente utilizadas na obra. 
Na execução a geração de resíduos ocorre de duas formas distintas, existindo aqueles que são 
descartados e saem das obras, denominados entulho, e os desperdícios que terminam 
incorporados à obra. 
 
 
 
 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

 
A destinação dos resíduos  deve ser feita de acordo com o tipo e devem  ser encaminhados 
para áreas de triagem e transbordo, áreas de reciclagem ou aterros da construção civil, ou  
podem ser comercializados com empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva que 
comercializam ou reciclam esses resíduos ou até mesmo serem usados como combustível 
para  fornos  e  caldeiras; e ainda  deverá  envolver  os  fornecedores  para  que se configure a  
co-responsabilidade na destinação dos mesmos 
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http://www.abrecon.com.br/Conteudo/13/Planos-de-gerenciamento.aspx 

DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
ABNT NBR 15112,  ABNT NBR 15113,   ABNT NBR 15114,  ABNT NBR 15115,  ABNT NBR 
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