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RESUMO 

A Resolução N" 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos sólidos da construção e demolição civil. Sendo assim, foi criada uma proposta de reciclagem para o setor da 
constmção civil que venha a sanar o grande problema ambiental e de infra-estrutura com objetivo da análise de 
propriedades mecânicas e desgaste à abrasão do concreto não estrutural fabricado com agregados oriundos do entulho. 
Partindo dos princípios já estudados por cientistas renomados, que indicam a grande variabilidade da porção de entulho em 
seus diferentes locais de recolhimento, dividimos o mapa da cidade de Volta Redonda em partes devidamente identificadas 
por sistema de Geoprocessamento. Este material passa por uma separação manual que logo identifica os materiais que não 
devem compor a porção final como metais, gesso, madeira, etc. Logo após, este material passa por uma britagem para 
acerto da granulometria para assim poder substituir os agregados convencionais que irão compor a mistura geradora do 
concreto. Os resultados já alcançados são satisfatórios perante os objetivos, visto o fato do concreto pretendido não ser 
estrutural. Com devida análise de projetos arquitetônicos, podemos concluir que o concreto fabricado à partir da utilização 
do entulho, atende parte significativa da necessidade por concreto não estrutural nestas obras, podemos citar os pisos e 
calçadas. Baseado nas pesquisas, temos a certeza da viabilidade e necessidade da reciclagem do entulho, sendo esta 
particular ou publica muito ainda pelo valor que já se dispõe por conta da gestão do entulho. 
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ABSTRACT 

The Resolution N° 307 of July 5, 2002 of CONANA establishes procedures for the manegement of solid residues of the 
construction and civil demolition. Therefore, it was created a proposal of recycling for the sector that comes to cure the 
great ambient problem and infrastmcturc. The study has as objective the analysis of mechanical properties and consumes to 
the abrasion of the concrete manufactured with deriving aggregates of the rubbish. 
Based on the principies already studied by famous scientists, who indicate the great variability of the portion of rubbish in 
its different places of collect, we divide the map of Volta Redonda city in parts duly indentified by geographical system. 
This material passes for a manual separation that soon identifies the material that does not have to compose the final portion 
like metais, piastes, wood, etc. Later on, this material passes for a crushing to check the particle size to be able to substitute 
the conventional aggregates that will compose the mixture of the concrete. The results already found are satisfactory the 
objectives, the fact ofthe concrete not be structural. 
With analysis of architectual projects, we can conclude that the concrete manufactured using rubbish, takes care of 
significant part of the necessity for concrete in these constructions as sidewalk. 
Based on the research, we are sure about the viability and necessity of the recycling of the ntbbish in Volta Redonda city, 
being this city particular or MUNICIPAL. Being it municipal it is good to give emphasis in the value it has because ofthe 
management of the rubbish. 

Keywords: rubbish; solid residues; recycling; construction and civil demolition. 
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Este projeto baseia-se principalmente no intuito de tratar de forma devida e respeitosa a caracterização de novos e 
eficientes métodos de reciclagem de resíduos sólidos da construção e demolição civil, afim de estar contribuindo de maneira 
eficaz para a diminuição do impacto ambiental bem como também o grande degrau que caracteriza a desigualdade social 
hoje em dia no Brasil no que se diz respeito à moradia precária por falta de recursos. 

A construção civil é, certamente, a maior consumidora de recursos naturais de qualquer economia (JOHN, 2000). É 
também a maior geradora de resíduos em massa dentro da malha urbana. Em razão da falta de políticas adequadas, boa parte 
destes resíduos é disposta irregularmente, impedindo ruas, obstruindo córregos e certamente atrapalhando o ecossistema por 
conta da facilidade de proliferação de animais peçonhentas. 

A limpeza desses resíduos depositados irregularmente custa aos municípios um significativo volume de recursos 
(PINTO, 1999) que poderiam estar sendo direcionados para a criação de melhor infra-estrutura para a população em geral. 
Assim, a reciclagem de resíduos de construção e demolição é uma ferramenta importante no aumento da sustentabilidade da 
construção civil, contribuindo para a diminuição da extração de matérias primas naturais, para a manutenção de um 
ambiente urbano saudável, melhoria das finanças públicas e também com a geração de emprego. 

Hoje, no Brasil, apenas algumas municipalidades possuem políticas adequadas para os RCD - Resíduos Sólidos da 
Construção e Demolição Civil e praticam reciclagem destes, empregando os agregados gerados como base de 
pavimentação. Em muitos canteiros existem argamassadeiras capazes de gerar uma argamassa reciclada deste tipo de 
resíduo (MIRANDA, 2000). Outros países já utilizam agregados de RCD reciclados também em aplicações mais nobres que 
a aplicação em bases de pavimentação como, por exemplo, em concretos (LIMA, 1999; HANSEN, 1992). Dentre os países 
destacam-se Japão, Inglaterra e Holanda. Esses países têm buscado a consolidação do seu processo de reciclagem 
diversificando suas aplicações em componentes, tanto pela substituição parcial quanto pela substituição total dos agregados 
naturais pelos obtidos pela reciclagem de RCD. 

No Brasil, as centrais de reciclagem são públicas, pertencentes aos municípios. A quase totalidade do agregado 
produzido pela reciclagem de RCD é utilizada como base de pavimentação, apesar de outras utilizações incipientes como 
blocos de concreto para a pavimentação e vedação. A reciclagem dos RCD como agregados para base de pavimentação é 
um grande avanço, especialmente porque no Brasil mesmo em grandes cidades, uma parcela das ruas não é pavimentada. 
No entanto, dados de PINTO (1999) mostram que o consumo de agregados pelas Prefeituras pode atingir cerca de 45% da 
massa total de RCD gerada na malha urbana provando assim a viabilidade de implantação de usinas de reciclagem. 

Sabe-se que além do grande desperdício ocasionado pelo transporte e manuseio do concreto nas obras, tem-se uma 
grande quantidade de perda, prejuízo, quando a mistura não se encontra nos padrões adequados para os devidos fins de 
execução de cada obra, tomando-se assim resíduo, que na ocasião já estaria pronto para a reciclagem dispensando qualquer 
prévia separação de materiais indesejáveis como certamente acontece com os resíduos de demolição que inevitavelmente se 
caracterizarão heterogêneos por possuírem frações significativas de materiais indesejáveis como a própria ferragem da parte 
estrutural da construção. 

No Brasil, algumas cidades como Belo Horizonte e Ribeirão Preto, já são exemplos de cidades que se adaptaram à 
nova resolução CONAMA de n° 307, de 05 de julho de 2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. Estas cidades já assumiram papel importante no cenário nacional por estarem 
contribuindo com pesquisas e experimentos em campo para que outras cidades posteriom1ente possam estar se baseando em 
seus resultados. 

Notícias constantes em sites e revistas de pesquisas como os do CNPQ e BNDES, constatam o grau de 
comprometimento com a proposta de estar beneficiando em melhor estilo a manutenção da idéia de preservar o meio 
ambiente melhorando a qualidade de vida, bem como o menor custo para a construção de espaços mais dignos de habitações 
e infra-estrutura. 

Ainda segundo a Resolução, basicamente e para bom entendimento, os geradores de resíduos da construção civil 
(entulho), sejam eles privados ou públicos, estão obrigados a proporcionar um fim justo a este entulho lembrando-se que a 
gestão integrada de resíduos da construção civil deverá proporcionar beneficias de ordem social, econômica e ambiental. 
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Há certamente projetos frustrados. Podemos citar como exemplo a prefeitura de Santo André, na Grande São Paulo, 
que iniciou em 1993 um projeto para reciclagem diária de 30 m3 de resíduos e a produção de aproximadamente 4 mil blocos 
por dia, com material recuperado. Neste estudo obteve-se por exemplo, para as condições específicas do município, uma 
relação de I para I O entre o custo de reciclagem e os gastos abolidos para introdução dessa prática. Além de poder gerar 
agregados com custo 83% inferior ao preço médio dos materiais convencionais, a análise apresentou também, a viabilidade 
de se fazer blocos com custos 45% inferiores ao preço de componentes de qualidade. Para uma geração estimada de 115m3 

de entulho/dia, seriam necessários aproximadamente 144 mil dólares na montagem dos equipamentos e outros 74 mil 
dólares na fábrica de componentes de construção (blocos), revelou o estudo. Isto representaria um custo de reciclagem da 
ordem de 2,5 dólares por metro cúbico. Os gastos para o gerenciamento dos resíduos sólidos, mais o valor da compra de 
agregados con-espondentes ao que se produziriam representavam um total de 24,7 dólares I m3 ao município, ou seja, com o 
projeto haveria uma economia de 22,2 dólares I m\ "um valor bastante significativo", na avaliação dos especialistas que 
dela participaram. Mesmo com todos esses números favoráveis, a usina não foi montada devido a problemas econômicos 
vividos pelo país naquele período (NETO, 2005). 

Sabendo dos projetos que foram um sucesso, mas também dos que ficaram pelo meio do caminho, foi feita uma 
análise do passivo ambiental' e encontramos a possibilidade de reciclagem na cidade de Volta Redonda. 

Foi feita uma análise de custo para a implantação de uma Usina de Reciclagem e chegou-se assim à conclusão da 
viabilidade econômica e ambiental da implantação de uma usina no município provinda de investimentos públicos e/ou 
privados. É de fato relevante a impossibilidade provada por ensaios de laboratório, por enquanto, de obter um concreto 
provindo do entulho que satisfizesse os quesitos de um concreto estrutural, mas de fato constatou-se que a demanda por 
concreto não estrutural em obras de grande, médio e pequeno porte podem consumir invariavelmente toda a produção de 
uma usina de pequeno porte. 

Nos EUA, como podemos citar a cidade de Los Angeles, onde foi implantado um programa de reciclagem após o 
ten-emoto de 1994, a média dos custos de reciclagem, incluído a coleta, foi de aproximadamente US$ 15/t, cerca da metade 
do custo dos aterros norte americanos. 

As mineradoras norte-americanas estão apostando na reciclagem do entulho e passam a adicionar aos agregados 
extraídos de suas jazidas diversas porcentagens de reciclados. Uma empresa de Sebastol, Califórnia, gera cerca de US$ 
500.000 anuais em material processado, segundo seu proprietário G. Meiburg, usando um britador de impacto horizontal, 
peneiras, separadores magnéticos e uma empilhadeira radial. O equipamento custou algo em tomo de US$ 500.000. Embora 
o investimento inicial seja alto, o retomo parece ser rápido. Para os proprietários de uma mineradora próxima à Oakland, 
Califórnia, dois anos de reciclagem não só pagam os investimentos como também fornecem fundos para se expandir à 
extração de material virgem. Segundo o gerente operacional da empresa, Mike Plumber, a chave do sucesso da reciclagem 
não está na produção, mas na venda. "O melhor negócio é investir na publicidade do produto. As pessoas precisam ser 
informadas que nós temos um novo produto que pode ser tão bom ou melhor que o material virgem" ele diz (PIT & 
QUERY, 1990). 

O fato de muitos países se darem conta de que os métodos organizacionais e produtivos na construção civil precisem 
mudar, acontece não só devido ao elevado desperdício de tempo e materiais e seus conseqüentes e indesejados impactos nos 
custos finais, mas também porque as áreas urbanas destinadas à disposição de resíduos estão se tomando cada vez mais 
escassas. 

O Estado da Califórnia, EUA, criou em 1989, um pacote com 20 leis sobre o gerenciamento de resíduos, 
denominado "Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos". Com ele, os municípios daquele estado são obrigados a 
reduzir seus depósitos de entulho, e o departamento de transporte do estado, a incluir o concreto reciclado nas 
especificações dos materiais para pavimentação, como base c sub-base. A lei ajuda na prevenção de uma possível crise nos 
aterros da Costa Oeste dos EUA, que estava atrasada na batalha contra os resíduos sólidos produzidos pelo setor da 
construção civil, segundo C. Peca, diretor de uma instituição de gerenciamento de resíduos na Califórnia (Califórnia 
Integrated Waste Management Board). Seguindo esta linha, várias companhias norte americanas, que antes trabalhavam 
apenas com a matéria prima virgem, agora estão combinando aquele produto com o material reciclado (PIT & QUARRY, 
1990). 
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O trabalho de Pinto ( 1995) mostrou que a produção anual de resíduos da construção e demolição, na Europa 
Ocidental chega a estar entre 0,7 e I Tonelada por habitante, o que representa o dobro dos resíduos sólidos municipais 
gerados naquela região. 

De acordo com dados do departamento de obras do SAAE- Volta Redonda I RJ, a empresa gera cerca de 30 t/mês 
de entulho de concreto, que são lançados nos locais de "bota-foras". Todo o entulho gerado, ou seja, 100% destes são 
originados nas demolições de calçadas para a manutenção do sistema de água e esgoto da cidade. 

2. MATERIAIS E ME TODOS 

Foi utilizado inicialmente RCD provenientes da demolição de calçadas durante o processo de manutenção de 
tubulações e sistemas de água e esgoto, pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) da cidade de Volta Redonda, foi 
analisado granulométrica e qualitativamente, de modo a ser classificado como um agregado. De acordo com algumas 
pesquisas, formularam-se leis e regulamentações sobre a utilização destes resíduos, compreendendo entre outras, diretrizes 
que permitem classificar o material que é produzido durante a moagem do resíduo nas seguintes categorias (NBR 7211): 

- agregado de concreto moído; 
- agregado de alvenaria moído; 
-agregado misturado moído (uma mistura de concreto e alvenaria). 

Assim sendo, a granulometria foi analisada da seguinte fonna: 

• Faixa 1: material passante na peneira 4,8 mm; 
• Faixa 2: material passante na peneira 38 mm e retido na 4,8 mm; 

A faixa I foi estudada representando a substituição de areia na confecção do corpo de prova por agregado miúdo e a 
faixa 2 representando a substituição de brita na confecção do corpo de prova por agregado graúdo. 

Esta caracterização granulométrica do resíduo foi realizada segundo a NBR NM 248 - "Agregado- Determinação 
da Composição Granulométrica ", que prescreve o método para detem1inação da composição granulométrica de agregados 
miúdos e graúdos, destinados ao preparo de concreto. 

A partir deste material que já se classificava como agregado graúdo e agregado miúdo foi possível elaborar traços de 
concreto no qual na sua mistura tivessem diferentes porcentagens de RCD em substituição dos agregados convencionais. 
Sendo assim, foram confeccionados corpos de prova padrões de concreto produzidos com agregados convencionais, o que 
chamamos de corpos de prova de referência. Estes serviram basicamente como parâmetro de comparação. 

O processo ficou dividido em fases e estas seguem uma seqüência metodológica que facilitam o inicio de novas 
pesquisas bem como a continuação da própria. Seguem as fases : 

• - Fase preparatória: representada pela coleta e por toda a preparação e análise do resíduo para sua posterior 
utilização; 

• -Fase inicial: onde se realizarão os testes preliminares para se avaliar, de forma rápida (aos 7 dias), a resistência à 
compressão do concreto produzido com entulho de concreto (calçada), e estimar sua resistência em idades mais 
elevadas e, consequentemente, a viabilidade de realização da pesquisa; 

• - Fase final: constituída pela grande maioria dos ensaios, foi a principal etapa fornecedora de subsídios para 
avaliação da qualidade dos concretos produzidos. 

Estas três (03) fazes ficaram divididas em etapas que seguem: 
a) Coleta das amostras do entulho de concreto; 
b) Britagem e moagem do entulho de concreto; 
c) Caracterização qualitativa do entulho de concreto; 
d) Caracterização granulométrica do entulho de concreto; 
e) Determinação da massa específica aparente do entulho; 
t) Confecção e cura dos corpos de prova; 
g) Ensaios da resistência do concreto à compressão simples; 
h) Ensaios de absorção de água do concreto; 
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Os corpos de prova foram moldados nos padrões da NBR 5738 84- "Moldagem e Cura de Corpos de Prova de 
Concreto, Cilíndricos ou Prismáticos", são diâmetros de !50 mm e altura de 300 mm. 

Os traços utilizados foram os mais comuns, no total 15 (quinze), sendo os dois primeiros de referência . 

Os traços definidos foram: 

- d Tabela I -Especificação dos traços desenvolvidos para reahzaçao a pesqmsa; 
Volume 

Traço Cimento Areia Agregado Menor Brita 1 Agregado Maior 
I 1,0 2,0 0,0 3,0 0,0 

2 1,0 2,0 0,0 4,0 0,0 

3 1,0 1,5 0,5 3,0 0,0 
4 1,0 1,5 0,5 4,0 0,0 
5 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 

6 1,0 1,0 1,0 4,0 0,0 

7 1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 
8 1,0 0,0 2,0 4,0 0,0 
9 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 

10 1,0 2,0 0,0 3,0 1,0 

11 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 
12 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 
13 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 

14 1,0 2,0 0,0 1,0 3,0 

15 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0 
SILVA 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na fase final , ou seja, aos 28 dias de cura dos corpos de prova, foram rompidos (NBR 5739) 03 corpos de prova para 
cada traço demonstrado na tabela 2 e pôde-se reparar analisando os resultados expostos na tabela abaixo que o traço que 
melhor atende às necessidades iniciais é o traço de número 13, pois substitui totalmente a brita convencional por material 
reciclado de entulho e tem uma boa resistência em relação ao concreto de referência. 

Tabela II- Resultados dos ensaios de resistência à com__l!fessão aos 28 dias (Valores Médios) 
Rompimento de corpos de prova com 28 dias de cura 

Traço Corpo de prova Corpo de prova Corpo de prova Máximo (MPa) Mínimo (MPa) 
01 (MPa) 02 (MPa) 03 (MPa) 

I 17,00 17,20 17,00 17,20 17,07 
2 20,30 20,70 20,40 20,70 20,47 
3 21,20 20,50 20,90 21,20 20,87 
4 19,70 19,70 20,10 20,10 19,83 
5 22,60 22,10 23,30 23,30 22,67 
6 20,50 18,70 19,80 20,50 19,67 
7 22,30 20,30 17,10 22,30 19,90 
8 12,30 16,30 15,80 16,30 14,80 
9 23,70 24,10 24,10 24,10 23,97 
10 10,70 11,50 12,40 12,40 11,53 
11 14,10 14,70 16,60 16,60 15,13 
12 15 ,50 15,80 15,80 15,80 15,70 
13 15,70 16,30 16,10 16,30 16,03 
14 15,80 15,90 15,70 15,90 15,80 
15 16,30 16,00 16,00 16,30 16,10 
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Lembrando que o concreto não é estrutural, podemos afirmar com convicção que muito se pode fazer com este sem 
afetar as estruturas que põe em risco as construções, e sendo assim, com base em uma cartilha, apostila ou livro, afinnamos 
que muitos poderiam hoje estar reciclando o entulho e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

É importante lembrar que este material reciclado ficou armazenado nas melhores condições possíveis para não perder 
suas características de entulho ótimo e isso não será proporcionado para as supostas recicladoras, pois na maioria das vezes 
este material fica exposto ao sol, chuva, vento, etc. 

4. CONCLUSÃO 

Apesar do entulho de construção estar sendo utilizado em obras de engenharia desde a Roma antiga e até mesmo 
existirem locais como Londres, Berlim e Varsóvia que são exemplos de cidades reconstruídas com os escombros (entulho) 
produzidos durante a II Grande Guerra Mundial, a sua reciclagem em grande escala tem encontrado algumas dificuldades. 
Encontramos essas dificuldades pelo caminho da execução do projeto, visto que a cultura e a educação do povo do nosso 
país não nos permitem gozar da capacitação de crença no que é reciclado na esfera nacional. 

Temos como justificativa a inexistência de marcas de qualidade ambiental de produtos, algumas vezes chamados de 
"selo verde", que demonstra que, diferente de outros países, as empresas brasileiras que reciclam não utilizam sua 
contribuição ambiental como ferramenta de "marketing", apesar de o consumidor preferir produtos com menor impacto 
ambiental, quando mantido o preço e a qualidade. 

Infelizmente, o consumidor leigo ainda associa o produto reciclado a produto de baixa qualidade, o que somente pode 
ser resolvido através de uma maior divulgação dos produtos reciclados e de um desenvolvimento tecnológico adequado 
desses produtos. Sendo assim, far-se-á necessária a confecção de material ilustrativo e instrutivo para a conscientização da 
qualidade do produto gerado pelo projeto, como também a valorização do trabalho efetuado pelos profissionais que se 
dedicam a praticar o novo se propondo a estar aprendendo novas culturas. 

A reciclagem no Brasil, em sua grande parte, ainda tem uma grande dificuldade de avanço por conta dos impostos 
visto o fato de que a maioria dos produtos fabricados por reciclagem hoje no país, paga impostos duas vezes. 

Em nosso caso, a empresa responsável pela fabricação do concreto ou da argamassa à partir das matérias primas 
retiradas diretamente da natureza pagam impostos e as que reciclam este material transfom1ando-o em bem de consumo 
novamente, pagam impostos pela segunda vez em cima do mesmo material. 

Estamos certos do valor da reciclagem para o meio ambiente e para a sociedade, no entanto nos vimos presos na 
maioria das vezes a grande burocracia que insiste em impedir os que agem com boa vontade contrariando os interesses dos 
capitalistas que não pensam na manutenção do meio ambiente e dos princípios da sobrevivência da humanidade. Visam o 
lucro acima de tudo. 
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