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RESUMO 

Apesar dos grandes esforços feitos pelos profissionais da construção civil nos 

últimos anos, as obras em concreto armado ainda seguem com alto índice de 

desperdício de materiais. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar 

a possibilidade de aproveitamento de resíduos sólidos na fabricação de concreto 

sem fins estruturais. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica considerando todas 

as normas da ABNT. Após estudo sobre os possíveis resíduos foi decidido o uso da 

cerâmica, mais especificamente telhas. Em seguida, ensaios serão realizados para 

se obter um resultado sobre o efeito da substituição parcial de um agregado do 

concreto, neste caso pela granulometria obtida das telhas em laboratório será usada 

como agregado miúdo, assim chegando à conclusão deste projeto. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a construção civil gera um grande volume de resíduos. Muitos destes 

resíduos não são aproveitados e, consequentemente, são jogados em locais 

inapropriados sem qualquer controle, sobrecarregando o meio ambiente.  

Neste momento, tanto os órgãos competentes quanto a própria sociedade, tem 

exigido da engenharia civil uma postura de preservação ambiental. As construções 

verdes com captação de água das chuvas e energia solar, assim como o uso de 

materiais reciclados como matéria-prima, demonstram o potencial que os 

engenheiros têm como construtores de uma nova preocupação socioambiental que 

realmente pode fazer a diferença. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de utilização de resíduos de 

cerâmica da própria construção civil como matéria prima de concreto sem fins 

estruturais.  

 

METODOLOGIA 

Numa primeira etapa, foi feita a revisão bibliográfica em artigos, dissertações e 

teses, considerando ainda todas as normas da ABNT que estão relacionadas com o 

assunto.  

Em seguida, serão realizados ensaios de resistência à compressão em corpos 

de provas com e sem substituição de agregados. 



DESENVOLVIMENTO 

As principais normas estudadas para desenvolvimento deste trabalho foram: 

� RESOLUÇÃO CONAMA 307;  

� NBR 7211:2009 - Agregados Concreto - Especificação 

� NBR 15116 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos 

Segundo a Resolução Conama 307, os resíduos sólidos podem ser separados 

em classes, entre elas Resíduos típicos de construção. Dentro dessa Classe 

encontramos 3 tipos de resíduos: Resíduos Cerâmicos, Resíduos de Concreto e 

Resíduos de Argamassa. 

Neste trabalho, optou-se pelo uso dos Resíduos Cerâmicos, especificamente 

telhas, por serem de fácil acesso e manejo. São encontradas quando quebradas, em 

obras ou trocadas com o tempo, se tornam entulho mas, para esse projeto, se 

tornam a matéria prima. 

Após decisão por telhas trituradas, iniciou-se o processo de testes em 

laboratório para análise da viabilidade de tal utilização: 

1)Trituração das telhas  

O resíduo necessita ter uma granulometria adequada para substituir um 

agregado no concreto. Uma maneira para obter essa granulometria seria um moinho 

de bolas ou tipo martelo. Para simular esse processo adotamos uma britagem 

manual com marretas. Em verificação preliminar, concluiu-se que o material não 

conseguiria obter uma granulometria adequada para uso como agregado graúdo, 

assim sendo adotado para a agregado miúdo. 

2) Peneiração das telhas trituradas: Total da amostra = 2 kg 

  PENEIRA   MATERIAL(gramas) 

#8 277 

#16 223 

#30 318 

#50 226 

#100 291 

#FUNDO 659 

TOTAL 1994 

3) Análise granulométrica da amostra de 

telha triturada: Material muito fino, passando 

pela peneira #100. 

4) Pesagem da amostra seca: amostra 

colocada em estufa e pesagem novamente 

após aproximadamente 24 horas. 

5) Determinação da umidade e densidade 

da amostra. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Como o material ensaiado até o momento apresentou granulometria muito 

baixa, pode-se concluir que o material terá proporções baixas para substituição do 

agregado miúdo, uma vez que matérias desta granulometria aumentam o consumo 

de água e consequentemente o fator água/cimento gerando resistência menor. 

Portanto será adotado o percentual de substituição ente 5% e 10%. 

Conclui-se também que sendo um material fino, poderia apresentar bons 

resultados como opção para reaproveitamento em argamassas para melhorar a 

trabalhabilidade. 

Essas considerações poderão ser verificadas e comprovadas com a produção 

e finalização dos testes. 
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