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1. RESUMO 

A degradação causada ao ambiente, decorrente das ações antrópicas nas 

últimas décadas, gerou a busca por alternativas sustentáveis para o progresso das 

atividades empresariais mitigando o consumo de matérias primas. No ramo da 

construção civil, os principais vetores, são: reduzir a extração de matéria prima e o 

volume de despejos irregulares de resíduos sólidos. Entretanto, a utilização do 

agregado reciclado como alternativa torna-se um desafio devido a sua composição 

variada, o que não garante resultados técnicos precisos e inviabiliza seu uso para 

funções estruturais. Os resíduos de construção e demolição têm sido amplamente 

estudados em variadas utilizações. A pesquisa realizada na pavimentação, no 

concreto e argamassa, com substituição parcial ou total do agregado natural por 

agregado reciclado alcançaram diferentes propriedades específicas para cada 

utilização. 

Palavras-chave: RCD, Resíduos de construção e demolição, Gerenciamento, 

Reciclagem, Meio ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A preocupação ambiental surge quando verifica-se que os resíduos de 

construção e demolição (RCD) representam aproximadamente 60% dos resíduos 

sólidos urbanos (PINTO, 2005).  

Os RCD, assim como o lixo doméstico, possuem um descarte adequado 

estabelecido pela resolução n°307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), buscando minimizar os danos ambientais e não prejudicar a saúde da 

população. Tal procedimento muitas vezes não é respeitado devido ao fato de alguns 

municípios não possuírem local apropriado para o descarte, ou também pela má 

conduta dos geradores de resíduos. 

Nas últimas décadas, o estudo sobre a reciclagem de resíduos de construção 

e demolição têm se desenvolvido mais significativamente. As atividades executadas 

em vários estágios da obra, como por exemplo a construção, reforma e demolição, 

geram o chamado “entulho” que quando processado adequadamente pode servir 

como agregado para vários fins. 

 



3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de realizar uma pesquisa bibliográfica avaliando a 

viabilidade técnica na utilização de resíduos de construção e demolição, estudar as 

legislações que apontam as instruções de gestão de resíduos sólidos de construção 

e demolição e por meio de ensaios executados por outros autores, exibir 

características e resultados técnicos de três das possíveis destinações seguras do 

agregado reciclado: pavimentação, concreto sem função estrutural e argamassa de 

uso geral, a fim de incentivar sua utilização pelos construtores. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo qualitativo foi fundamentado na revisão de literatura especializada. 

Em uma primeira fase buscou-se maior entendimento sobre a reutilização do RCD, 

identificando as principais aplicações e destinações, na segunda fase analisou-se a 

viabilidade técnica dos produtos obtidos a partir do agregado confeccionado com 

resíduos de construção e demolição. Os critérios de julgamento foram definidos para 

cada um dos três materiais em estudo: base para pavimentação; concreto e 

argamassa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Todo e qualquer processo construtivo, inevitavelmente, gera resíduos sólidos, 

porém é possível reduzir essa quantidade com os cuidados adequados. O acréscimo 

de volume produzido, em relação ao desperdício, é inversamente proporcional ao 

nível de qualificação técnica da equipe executora do serviço, ou seja, quanto pior for 

a preparação dos profissionais, maior será a geração de entulho.  

Segundo Pinto (2005), os resíduos de construção civil apresentam uma parcela 

predominante de resíduos sólidos urbanos produzidos nas cidades brasileiras. Em seu 

estudo envolvendo dez cidades da Grande São Paulo, verificaram-se quantidades 

entre 50% a 70% do total gerado. 

No Brasil, de acordo com Cabral (2007), há uma predominância de concreto, 

argamassa e material cerâmico na composição dos RCD. No entanto, mesmo em 

pesquisas feitas num mesmo país, há uma variação muito considerável na 

composição dos RCD. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o estudo dos três produtos confeccionados com substituição parcial ou 

total do agregado natural por agregado reciclado obtém-se diferentes análises de 

propriedades específicas de cada utilização. No caso da pavimentação, tanto as 

amostras de agregado reciclado de concreto quanto de agregado reciclado misto 

apresentaram resultados satisfatórios para emprego na camada da base e sub-base 

de pavimentos, observa-se que o comportamento mecânico do agregado reciclado 

depende diretamente de sua compactação e quando adequada, o material reciclado 

comporta-se como uma brita simples.  

Ao estudar o comportamento do concreto sem função estrutural as análises 

mostraram que quanto maior a quantidade de agregado natural substituída por 

agregado reciclado, menor é a resistência final do produto. Já referente as 

argamassas, a análise mostrou que o agregado reciclado não influi em todas as suas 

propriedades, sendo seu desempenho diretamente relacionado aos traços adotados 

e o teor de substituição, sendo esta até 50% não há prejuízos significativos na 

trabalhabilidade e resistência a compressão.  

Apesar de ser difícil determinar uma classificação genérica para o RCD devido 

a diferente proveniência das amostras, muitas vezes até desconhecida, para os 

materiais que não atingirem os requisitos específicos de utilização é possível ser feita 

uma estabilização granulométrica pela adição de cimento Portland ou cal hidratada. 
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