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RESUMO 

Com o crescimento do setor da construção civil e da ocupação do espaço 

urbano, cresceu também a exploração dos recursos naturais. Em virtude das 

técnicas construtivas e falta de controle na cadeia produtiva, geram-se grandes 

volumes de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), causando diversos 

problemas ambientais. A reinserção desse subproduto, substituindo a matéria prima, 

torna-se necessária para mudar positivamente esse quadro. Criaram-se leis para 

gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos, mas a falta de pesquisas e 

conhecimento sobre o aproveitamento do material torna seu uso restrito. O presente 

estudo pretende verificar suas características, e destinação adequada. 

PALAVRAS CHAVE: RCD; Resíduos; Construção. 

INTRODUÇÃO 

A deposição irregular de “entulho” (RCD) por ser volumosa, sugestivamente 

atrai outros tipos de detritos, provenientes de indústrias, contendo matéria orgânica 

ou química, e, em vias urbanas, dificulta o tráfego. Quando alojado no sistema de 

drenagem obstrui os elementos responsáveis pelo escoamento, provocando 

inundações. 

A partir de pesquisas de dados quantitativos de RCD produzido, foi 

claramente observado a discrepância entre informações devido a impossibilidade do 

controle desse material no país, conclui-se que, grande parte do descarte deste é 

feito de forma irregular.  

O Brasil possui leis, federais, estaduais e municipais, para manejo e descarte 

adequado de resíduos sólidos, em conformidade com o meio ambiente, atribuindo as 

obrigações de descarte aos geradores e aos municípios, estes sendo responsáveis 

pela implementação de planos de gestão integrada de resíduos. 

Essa reciclagem pode ser feita no próprio canteiro de obras, em cooperativas 

dotadas de áreas de estocagem, equipamentos britadores e esteiras separadoras, 

ou mesmo empresas processadoras (recicladoras) desses materiais 

OBJETIVO  

O presente estudo tem como objetivo a avaliação das características do 

Resíduo da Construção e Demolição (RCD), propondo a utilização do mesmo em 

atividades da construção civil beneficiando a sustentabilidade. 
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METODOLOGIA  

 A metodologia compreende três etapas: a pesquisa teórica, fundamentada às 

regras normativas impostas pelos órgãos fiscalizadores regionais, na aplicação de 

leis que regulamentam os critérios de utilização e qualidade do resíduo, a etapa de 

ensaios para caracterização do resíduo, quanto as propriedades físicas e 

mecânicas, e, por fim, análise dos resultados. 

DESENVOLVIMENTO  

O material misto se constituía de cerâmica, solo e restos de alvenaria, entre 

outros materiais de uso não estrutural de Classe A. Sendo fornecido por uma 

empresa gerenciadora de RCD e transportado até o laboratório de mecânica dos 

solos. Feita a homogeneização da amostra e o quarteamento, separando-se 10kg 

(dez quilogramas) dos montantes contrapostos para o ensaio da granulometria, 

conforme norma ANBT NBR 248:2003, e o restante foi descartado.  

Realizaram-se ensaios Proctor (tendo a finalidade de determinar o índice de 

umidade ideal para máxima compactação), com energia modificada – segundo a 

NBR 7182, para determinação do teor de umidade ótimo e o peso especifico do 

material em análise. Informações necessárias para o ensaio Índice de Suporte 

Califórnia, que compara a capacidade de carga do corpo de prova analisado com a 

capacidade de um solo padrão de brita graduada, considerando o aproveitamento do 

material para aplicação em Base e Sub Base de Rodovias conforme norma NBR 

9895. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A curva granulométrica resultou no índice de finura do material, através da 

porcentagem de material retido nas peneiras padrão e intermediárias.  

O material apresentou Peso Especifico seco de 1,778 gramas por centímetro 

cúbico para umidade ótima de 14,8%. 

No Índice de Suporte Califórnia (ISC), utilizando três pontos intermediários de 

dados da análise dos corpos de prova, obteve-se o índice médio de 71,8%. De 

acordo com o Manual de Técnicas de Pavimentação, o material para camadas de 

base deve ter para trafego médio ISC no mínimo igual a 60%, e, para trafego leve 

ISC de 40%. 
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Preliminarmente as análises demonstram que a proposta ultrapassa os 

parâmetros mínimos de utilização. Portanto, o material demonstra potencial de 

aplicação como base e sub-base de pavimentos flexíveis.  
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