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1. RESUMO 

As restrições ambientais enfrentadas para a exploração de matérias naturais, as 

existências de diversas matérias descartadas pelas indústrias no meio ambiente são 

as grandes motivadoras do aprofundamento dos estudos de matérias alternativos 

em substituição de agregados naturais. A construção civil tem gerado impactos no 

meio ambiente devido o volume de resíduos gerados na construção e/ou demolição 

(RCD) afetando os recursos naturais, como: areia, brita, cal, água, e madeira.O 

desafio e objetivo deste trabalho é transformar esse resíduo (RCD) em uma fonte de 

matéria prima, através da reciclagem do mesmo, deixando de extrair materiais da 

natureza. Serão realizados corpos de prova para verificar a possibilidade da 

utilização desses resíduos, na construção civil, sem afetar a qualidade e segurança 

da obra, bem como os locais adequados para receber esse material e em quais 

proporções eles poderão ser colocados. Pretende-se com esse resultado verificar a 

viabilidade da utilização dos resíduos gerados na construção e/ou demolição 

preservando os recursos naturais e ainda ajudará no aumento da vida útil dos 

aterros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Marques Neto (2005) define os Resíduos da Construção e Demolição 

(RCD) sendo como todo rejeito de material utilizado na execução de etapas de 

obras de construção civil, podendo ser provenientes de novas construções, 

reformas, reparos, restaurações, demolições e obras de infraestrutura. 

Os resíduos sólidos da construção civil contribuem para o esgotamento 

prematuro deaterros sanitários, causam a obstrução de elementos de drenagem 

urbana, a degradação de mananciais, a poluição de vias públicas, a proliferação de 

insetos e roedores e a contaminação do solo e águasperiféricas. 

A resolução Nº 307 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 

5 de julho de 2002, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2003, estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestãodos resíduos da construção civil, 

disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactosambientais. 

A resolução considera que a disposição dos resíduos em locais inadequados 

contribui para adegradação da qualidade ambiental, que há viabilidade técnica e 

econômica para a produção e uso demateriais provenientes de resíduos da 

construção civil e ambiental.  



Segundo a resolução, os resíduossólidos da construção civil, também 

conhecidos como RCD (resíduos da construção e demolição), são osprovenientes 

de preparação e de escavação de aterros. 

As principais vantagens da utilização dos resíduos da construção civil em 

pavimentação são: 

 A pavimentação é a forma de reciclagem que exige menos utilização de 

tecnologia, o que implica em um menor custo de processo; 

 A Pavimentação permite a utilização de todos os componentes minerais dos 

resíduos sólidos (concretos, argamassas, matérias cerâmicos, areias, pedras, 

etc.),sem a necessidade de separação de nenhum deles. 

 Ocorre uma economia de energia no processo de moagem dos resíduos sólidos 

em relação a sua utilização em argamassas, uma vez que o material permanece 

em granulometrias graúdas; 

 Maior eficiência do resíduo quando adicionado ao solo, em relação à mesma 

adição feita com brita. 

Além destas características, o agregado reciclado apresenta propriedades 

interessantes para utilização na construção de pavimentos. Do ponto de vista 

geotécnico é considerado um material que permite sua utilização em locais com 

presença de água, por gerar pouco ou nenhuma lama.  

 

3. OBJETIVOS 

Analisar, através de ensaios, as propriedades mecânicas dos concretos produzidos 

com agregados reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição, 

visando à sua utilização como elementos não estruturais em obras de construção 

civil e de pavimentação. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa visa verificar a viabilidade do uso de RCC na forma de agregado 

miúdo, na fabricação de concreto não estrutural, bem como avaliar suas 

características e especificidades.  

Para isso, serão realizados estudos teóricos e pesquisa, que almejam comprovar a 

usabilidade desse material para o fim proposto e as possibilidades de sua aplicação.  

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Serão realizados testes laboratoriais com diferentes proporções de resíduos da 

construção e demolição, defrontando os resultados com as normas vigentes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Acredita-se que com esse trabalho será possível verificar em quais áreas e em quais 

proporções será possível a utilização dos resíduos da construção e demolição, 

evitando enviar esse material para aterros e ainda deixando de retirar mais recursos 

naturais da Terra. 
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