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1) Resumo 

 O trabalho consiste no estudo da destinação dos resíduos gerados por obras 

de construção e demolição, o processo e as ações que são necessárias para a 

destinação correta dos resíduos, além de sua viabilidade na utilização de agregados 

reciclados em obras de pavimentação, tendo grande impacto na economia e no meio 

ambiente. 

2) Introdução 

 A indústria da construção civil afeta diretamente a economia brasileira, sendo 

a maior consumidora de recursos naturais. Consequentemente, a geração de 

resíduos é grande, visto que 45,1 milhões de toneladas de RCDs (Resíduos de 

Construção e Demolição) foram coletados em 2016, segundo ABRELPE/IBGE 

(2016). 

 A reciclagem, reutilização e destinação dos RCDs, se realizados de maneira 

adequada, reduzirão a quantidade de matéria-prima explorada da natureza, 

diminuindo a poluição e contaminação do meio ambiente causada pela ação 

antrópica. 

3) Objetivos 

O trabalho tem como objetivos: conhecer o tipo de construção e os resíduos 

nela gerados, analisar a obra para examinar as ações que são tomadas com seus 

RCDs produzidos; identificar alternativas para reduzir, reciclar e reutilizar os 

materiais, levando em conta as Normas e Leis Ambientais existentes e a viabilidade 

técnico-econômica. 

4) Metodologia 

Foram realizadas visitas técnicas em empresas relacionadas ao tema, como: 

ATTs (Áreas de Transbordo e Triagem), obras em construção e obras de 

pavimentação, para fazer um levantamento sobre os métodos utilizados para a 

destinação e aproveitamento desses resíduos. 

Além disso, foi feita a busca por dados relacionados ao emprego de agregados 

reciclados em obras de pavimentação. Tendo em vista que esta é a maior 

consumidora destes agregados, que são utilizados em diferentes granulometrias, 



como é o exemplo do rachão, bica e areia, que compreendem a base e sub-base de 

pavimentos asfálticos. 

O estudo acerca das dificuldades e facilidades quanto à administração desses 

recursos, logística, armazenamento e destinação dos mesmos também será 

analisado.  

5) Desenvolvimento  

A partir das pesquisas de referência, foi escolhida uma obra de construção. 

Desta obra, foram selecionados para estudo, os seguintes resíduos: concreto, 

gesso, madeira, material cerâmico, metal, papelão, plástico, vidro e argamassa. 

Cada estudo cita o ciclo de vida do material até se tornar resíduo de construção; sua 

matéria-prima, processo de fabricação, como é mais frequentemente utilizado no 

ramo da construção civil; a geração, armazenamento na obra e destinação do 

resíduo. 

 Nas obras visitadas, observaram-se o processo e as ações que precisam ser 

tomadas para a destinação dos resíduos, por exemplo, para que seja emitido um 

documento comprovando o depósito em um local adequado. Documento este que 

precisa ser apresentado a órgãos responsáveis pelo tema para a obtenção do 

“Habite-se”. 

O mesmo tem como base a Resolução CONAMA nº 307/2002 apresentada 

resumidamente abaixo (Tabela 1) para efeito desse trabalho, que define e classifica 

os tipos de resíduos encontrados e recolhidos/recebidos por uma empresa de 

reciclagem. 

 
Classes 

 
A B C D 

Definição 

Resíduos 
reutilizáveis ou 

recicláveis como 
agregados. 

Resíduos 
recicláveis para 

outras destinações. 

Resíduos para os 
quais não foram 
desenvolvidas 
tecnologias ou 

aplicações 
economicamente 

viáveis que 
permitam a sua 

reciclagem e 
recuperação. 

Resíduos perigosos 
oriundos do 
processo de 
construção. 

Exemplo 
de 

Materiais 

Materiais 
cerâmicos, 

argamassa e 

Plásticos, papel, 
papelão, metais, 
vidros, madeiras, 

Produtos oriundos 
do gesso. 

Tintas, solventes, 
óleos e materiais 
contaminados. 



concreto. embalagens vazias 
de tintas 

imobiliárias e 
gesso. 

Tabela 1: Classificação dos resíduos da construção civil segundo Resolução CONAMA nº 307/ 2002 

Para desenvolvimento prático, realiza-se um estudo do processo de obtenção 

dos resíduos e a reciclagem destes, tendo em vista a sua utilização como agregado 

reciclado em pavimentos asfálticos. E também uma análise da viabilidade técnico-

financeira a respeito de todo o processo: desde a saída do resíduo da obra, até a 

destinação final ou até mesmo do emprego do agregado reciclado no pavimento. 

6) Resultados preliminares 

Tendo em vista a grande quantidade de resíduos de materiais de classe A 

gerados pela construção civil, observou-se a importância da realização de um 

estudo de caso com um foco maior voltado para o mesmo.  

 Agregados reciclados são utilizados principalmente em empresas de 

pavimentação, como base e sub-base de vias por serem resistentes e pouco 

deformáveis, atendendo à especificação necessária quanto às propriedades 

mecânicas. Logo, são aceitos pelas normas técnicas impostas pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), diminuindo impactos ambientais e 

reduzindo os custos.  

A partir das pesquisas realizadas até o momento, é possível afirmar que apesar 

da empregabilidade dos agregados reciclados estarem em alta, ainda existe 

dificuldade de aceitação do mesmo por diversas empresas, devido à falta de 

conhecimento, uma legislação, normas e práticas que incentivem seu uso. 
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