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RESUMO 

Devido ao crescimento acentuado do Brasil nos últimos anos, fez-se 

necessário a implantação de novas técnicas no setor da construção civil, entre os 

diversos métodos que passaram a ser utilizados, pode apresentar a utilização dos 

resíduos da construção civil (RCC), sendo explorado o seu reaproveitamento nos 

demais segmentos do setor. Porém, tais métodos, em sua grande maioria não 

apresentam uma finalidade tecnológica conceituada, para que possa ser utilizado de 

forma padronizada, apresentando uma boa qualidade no resultado final da 

construção. Além disso, o projeto em questão desenvolverá o uso sustentável do 

resíduo da construção, minimizando os vários passivos e impactos ao meio 

ambiente, sendo esses causados pelo descarte de maneira indevida, ou seja, 

descarte sem o controle ambiental dos impactos e o tratamento adequado. 

Atualmente a área ambiental está em avanço, principalmente devido ao surgimento 

da nova legislação, profissionais técnicos e literatura especializada no assunto, 

sendo assim torna-se necessário desenvolver novas técnicas para aprimorar a 

utilização dos mesmos. A demanda mundial está intensificando a gestão sustentável 

da construção, mas para isso se tornar realidade é necessário investir no 

desenvolvimento sustentável, ou seja, crescimento econômico sem prejudicar o 

meio ambiente. Há uma importante lacuna nos conhecimentos de implantação desse 

processo que pode ser utilizado em todos os seguimentos da construção, através de 

um produto que apresente as características necessárias para construção e visando 

a redução de custos no projeto. 

INTRODUÇÃO 

     Fazendo uma análise crítica no Brasil, percebe-se que atualmente a 

construção civil é um dos setores que teve o maior crescimento, isso se deve ao 

avanço do setor imobiliário e as novas técnicas que estão sendo utilizadas para o 

desenvolvimento do setor. Nos últimos anos a construção civil influenciou no PIB 

nacional e aqueceu a economia, sendo assim o país modernizou o setor, 

aperfeiçoando as técnicas e construindo imóveis com um melhor padrão de 

qualidade. Com esse crescimento ocorreu a mobilização de vários segmentos que 

alimentam esse setor, ou seja, com uma maior demanda na construção dos imóveis 

exigiu o aprimoramento do fornecimento de matéria prima. Contudo, não se pensava 

nas consequências que esse processo iria gerar para população. Através da 

exploração de matérias primas para a desenvolvimento dos materiais construtivos 

como cimento, areia, pedra, entre outros o ser humano acabou provocando um 

grande impacto ambiental, pois tais materiais ainda são extraídos da natureza e 

após a sua utilização são depositados em locais muitas vezes de maneira 

inadequada. 

     O projeto desenvolvido será uma das soluções que podem ser 

apresentada para o descarte de resíduos da construção, utilizando o material que 

iria ser lançado no meio ambiente novamente na construção viabilizando o uso 

sustentável dos resíduos da construção, minimizando os impactos ambientais e 

reduzindo custo na produção das edificações. Sendo assim, proporcionará um 

menor custo final do imóvel, possibilitando o acesso à população de baixa renda. 

Para o uso do RCC será apresentado a viabilidade desse projeto, mostrando os 

métodos e as analise que precisaram ser realizadas para que seja garantida a 

padronização do material recebido nas unidades de processamento. Sendo assim, 



primeiramente precisa-se conhecer o tipo de material que será coletado pela 

unidade de tratamento e segregar de maneira correta, para que possa ser produzido 

um produto final atendendo as exigências mínimas de resistências estabelecidas 

pela ABNT. Contudo a implantação desse método depende da gestão do fluxo da 

construção civil, para que na indústria de beneficiamento do RCC não se perda as 

características esperadas do material coletado. Pois, cada tipo de material 

apresentará uma propriedade que poderá ser aplicada no desenvolvimento do 

produto final, sendo um dos principais subprodutos o concreto de baixo custo e com 

a resistência satisfatória para execução de uma obra. 

OBJETIVOS 

Com o objetivo de contribuir com o avanço do tema e procurando dar 

efetividade e eficiência a esse método construtivo e a preservação do meio 

ambiente, o projeto será desenvolvido com a finalidade de utilizar os resíduos da 

construção civil no mesmo segmento, reduzindo os custos da obra, preservando o 

meio ambiente de uma maneira sustentável, e atendendo as normas técnicas 

apresentando um bom resultado nos ensaios de resistência. Para finalizar, tem-se 

como meta elaborar um novo recurso para construção civil, visando preservar o 

desenvolvimento econômico e ajudando a manter os recursos ainda existentes dos 

passivos ambientais. Destaca-se que o presente trabalho será desenvolvido 

juntamente ao departamento de Engenharia Civil da Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP). Dessa forma o objetivo geral do presente trabalho é estabelecer um 

portfólio de soluções técnicas e ambientais, para neutralizar os impactos gerados 

pelos resíduos da construção civil, sendo assim, desenvolver um processo que 

tenha a preocupação econômica, social e ambiental. Portanto, estabelecer os 

conceitos da sustentabilidade com a estrutura técnica da construção civil, nas 

edificações de forma geral. 

O projeto desenvolve uma linha de raciocínio voltada principalmente para o 

lado social e ambiental da construção civil, pois o através método desenvolvido será 

apresentado juntamente à preservação dos recursos naturais existentes, contidos no 

RCC, com o retorno técnico do mesmo a linha produtiva, objetivando a eficiência 

tecnológica, redução dos custos, pagamento prestado pelos serviços ambientais, 

melhoria da função social da construção civil, avanço da economia, e equilíbrio 

ambiental da bacia hidrográfica. 

METODOLOGIA 

Para o presente trabalho desenvolve-se um roteiro de atividades durante o 

projeto para exemplificar os objetivos da utilização do resíduo criados pela 

construção civil em materiais de menor valor agregado para a construção, 



atendendo os parâmetros de qualidade exigido na lei. Desse modo será as 

atividades do projeto serão desenvolvidas de acordo com o cronograma abaixo. 

 

Etapa 1: Estudo do mercado e logística do resíduo da construção, verificando 

através de relatórios fotográficos o volume e a destinação dos materiais oriundos da 

construção civil; Etapa 2: Será a coleta de diversos tipos de amostra de resíduos da 

construção, para compor o presente projeto; Etapa 3: Constitui-se da fase de 

pesquisa com os responsáveis pela geração do resíduo e entrevista com pessoas 

que coletam esses resíduos para destinações variadas; Etapa 4: Realização de 

experimentos com as diversas amostra coletadas, através de estudos no laboratório 

de engenharia civil da UNAERP; Etapa 5: Analise dos resultados obtidos com os 

estudos realizados e fabricação de um modelo de elemento pré-fabricado para 

construção civil; Etapa 6: Teste de resistência das amostras do projeto e montagem 

do estudo realizado com elementos pré-fabricados oriundo dos resíduos da 

construção civil; Etapa 7: Elaboração do relatório final. 

DESENVOLVIMENTO 

Sendo assim, através do desenvolvimento do projeto será elaborado um novo 

processo construtivo onde o empreendedor poderá utilizar o próprio resíduo de seus 

empreendimentos para outra finalidade na mesma obra, com isso irá viabilizar um 

conceito de construção civil dentro dos parâmetros da sustentabilidade. Dessa 

forma, o empreendimento terá uma redução significativa em aquisição de matérias 

para construção, pois os resíduos que serão gerados após o processamento 

poderão retornar ao método construtivo, se enquadrando em setores que lhe convir. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares mostram que os resultados dos ensaios de 

resistência são satisfatórios aos parâmetros estabelecidos, pois temos através do 

processamento do RCC um subproduto classificado como material de 2° linha, que 

poderá ser utilizado em calçamentos, blocos de concreto não estrutural, 

assentamento de alvenaria, entre outros. Os demais resultados serão estabelecidos 

através do estudo que será elaborado dentro desse projeto, pois com a implantação 

das técnicas padronizadas nesse projeto irá ser elaborado um novo fluxo da 

construção civil atual.  
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