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1. RESUMO 

Conciliar desenvolvimento urbano e sustentabilidade tem sido encarado como 

a grande problemática mundial das últimas décadas. A construção civil representa 

uma das principais atividades para o desenvolvimento socioeconômico, porém é 

uma grande geradora de impactos ambientais causados pelo consumo dos recursos 

naturais, pela alteração da paisagem e pela geração de resíduos. Esses resíduos, 

por sua vez, além de gerarem poluição e custos, têm necessidade cada vez maior 

de locais apropriados para manejo e destino final. Esse estudo busca apresentar 

soluções socioeconômicas para o destino de resíduos gerados nos canteiros de 

obras. O estudo foi realizado através da fabricação de concreto constituído de 

agregado miúdo reciclado, o qual foi submetido ao ensaio de resistência, conforme 

norma técnica aplicável ao material. Em seguida foram analisadas as seguintes 

questões: É viável a utilização do concreto produzido com agregado miúdo 

reciclado? Qual o percentual de redução de custo com a utilização desse material? 

A partir dos resultados, serão apontadas as vantagens e benefícios gerados pela 

utilização deste material, a fim de apresentar uma maneira de auxiliar o 

desenvolvimento sustentável, tratando de conciliar o progresso social e crescimento 

econômico com a preservação do meio-ambiente, redução de custos e impactos 

ambientais. 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa partirá da grande problemática existente entre desenvolvimento e 

meio-ambiente. O constante aumento das obras de construção civil tem como 

consequência o aumento da geração de resíduos. Diante desse fato, surge a 

necessidade de reutilizar esses resíduos sólidos, de forma a reduzir custos e 

impactos ambientais. Esse estudo apresenta uma alternativa de reutilização desses 

resíduos como agregado miúdo na produção de concreto para a execução de 

contrapiso sem função estrutural. 

3. OBJETIVO 

Este projeto tem por objetivo apontar a viabilidade, vantagens e benefícios da 

utilização do material provindo da reciclagem de resíduos da construção e 



demolição, de maneira a impulsionar a prática da solução socioeconômica 

apresentada. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo de viabilidade técnica será realizado através da determinação das 

propriedades mecânicas do concreto produzido com agregado miúdo reciclado 

através de ensaios mecânicos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes. 

Será realizada visita técnica em usina de processamento e reciclagem de 

resíduos para observação do processo de reciclagem do material estudado e 

compra de quantidade necessária do mesmo.  

Serão produzidos cinco tipos de concreto com proporções diferentes de areia 

grossa e agregado miúdo reciclado a partir de 40%. Os traços poderão ser ajustados 

conforme necessário. O cimento utilizado será o CPII F-32. A areia será a grossa, 

obedecendo NBR 7211. A brita será a de numero 1 (um). De cada concreto 

produzido, serão moldados três corpos-de-prova cilíndricos, cujas modelagens e 

armazenamentos seguem NBR 5738. Esses corpos de prova serão submetidos ao 

ensaio de resistência à compressão, rompidos com 7, 14 e 28 dias, conforme NBR 

5739. A partir dos resultados, serão traçadas as curvas de cada concreto ensaiado. 

O processo será seguido da análise do gráfico produzido.  

Concluída a análise de resistência, será realizada a análise de custo de 

produção de cada um dos cinco concretos, considerando material e mão-de-obra. 

Para a composição de preços será seguida a Tabela SINAPI atualizada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Visita Técnica a Usina de Processamento e Reciclagem de Resíduos 

 Na data de 21 de agosto de 2014, foi realizada visita técnica na Usina de 

processamento e reciclagem de resíduos, Eco-x, localizada na Rua Madre Paulina, 

16, Parque Santo Agostinho, em Guarulhos-SP, onde foi acompanhado o processo 

de reciclagem de resíduos e comprado o material definido pela empresa como Areia 

Reciclada, produto obtido diretamente da britagem de resíduos de concreto da 

construção civil e demolição com as especificações estabelecidas pela NBR 15116. 



5.2. Fabricação dos corpos-de-prova 

Na data de 23 de agosto de 2014 foram fabricados 15 (quinze) corpos-de-

prova, de acordo com a NBR 5738. Cinco peças, uma de cada tipo de concreto 

produzido, aguardam para serem rompidas com 7 (sete) dias, conforme NBR 5739, 

na data de 30 de agosto de 2014. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os resultados obtidos será possível afirmar se é ou não concebível a 

utilização dos concretos produzidos. Assim será apresentada a defesa da utilização 

da técnica de reciclagem de resíduo de construção e demolição (RCD) para 

utilização como agregado miúdo na produção de concreto e utilização do mesmo na 

execução de contrapiso sem função estrutural, apontando as vantagens, benefícios, 

além da viabilidade do processo citando Legislação vigente. 
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