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RESUMO 

Estudo sobre a utilização de resíduos provenientes da indústria da construção civil 
para aplicação como agregado em blocos não estruturais. A metodologia utilizada foi 
de revisão de literatura bibliográfica através de pesquisa com autores referenciados 
na tratativa do tema. Apresentação dos tipos de classificação de resíduos em geral e 
específicos da construção Civil – Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos 
de Construção e Demolição (RCD), formas de segregação, armazenagem e 
destinação final. Informação especifica sobre o impacto socioeconômico do processo 
de reaproveitamento e gerenciamento de resíduos, geração de empregos de 
profissionais capacitados e impacto ambiental, tal como enchentes e assoreamento. 
Apresentação final de revisão de pesquisas de autores com cálculos e informativos 
referentes a composição dos blocos e aplicação em diversas áreas através da 
reutilização de agregados em outras finalidades da indústria da construção civil. 
Resumo aplicado para futuras pesquisas unificando a gestão de resíduos e 
aplicação técnica nas atividades de construção civil, com possibilidade de pesquisas 
mais aprofundadas. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento; Resíduo; Construção Civil; Bloco não 

Estrutural. 
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Engenharia Civil) – Anhanguera, Niterói, 2019. 

 
 

ABSTRACT 

Research about the use of waste from the construction industry for application as an 
aggregate in non-structural blocks. The methodology used was to review 
bibliographical literature through research with referenced authors about these topics. 
Presentation of the types of classification of waste in general and specific to the Civil 
Construction - Civil Construction Waste (RCC-CCW) and Construction and 
Demolition Waste (RCD-CDW), forms of segregation, storage and destination. 
Specific information on the socioeconomic impact of the reuse and waste 
management process, generation of skilled professionals' jobs and environmental 
impact, such as floods and siltation. Final presentation of the review of authors' 
researches with calculations and information on the composition of the blocks and 
application in several areas through the reuse of aggregates in other purposes of the 
civil construction industry. Abstract applied for future research unifying waste 
management and technical application in construction activities, with the possibility of 
further research. 

 
Key-words: Reuse; Waste; Construction; Non-structural blocks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em conformidade com as diretrizes impostas pelo Ministério do Meio 

Ambiente Brasileiro, que instituiu a gerência da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e como a indústria da construção civil é uma das principais produtoras 

desses resíduos sólidos, criou-se uma sensibilização, uma vez que ela é 

responsável por 1/3 da produção mundial desses resíduos. No Brasil, 60% dos 

resíduos sólidos são oriundos da indústria da construção civil. A gestão apropriada 

desses resíduos e o descarte adequado são primordiais para melhorar a qualidade, 

viabilizar projetos, e contribuir para a preservação do meio ambiente. 

As referências das questões que dominam o gerenciamento dos resíduos 

sólidos originados da indústria da construção civil se tornaram essenciais para 

definição de como podemos reduzir os impactos causados, gerir os resíduos e quais 

técnica e tecnologias devem ser aplicar ao tratamento dos mesmos citados, sem 

alterar a produtividade construtiva e descartando de forma adequada. 

Para avançar na consolidação de temas que abrangem o reaproveitamento 

dos detritos sólidos foram viabilizados requisitos legais, como a Resolução CONAMA 

307 que determina procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil, a 

NBR 10.004 que instrui sobre classificação de resíduos sólidos e a Lei 12.305/2010 

que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Com esses documentos foi possível delinear a importância de âmbito global 

de técnicas de tratamento e gestão destes resíduos. Nacionalmente, reduzir, reciclar 

e reutilizar os resíduos é de grande relevância ambiental. Assim pode-se afirmar  

que  a reflexão passa por entender de qual maneira podemos reutilizar os RCC 

(resíduos da construção civil) e reduzir a degradação ambiental.  

  A finalidade deste trabalho é a conscientização da gestão de resíduos 

gerados pela constituição civil a partir da utilização dos resíduos sólidos e sua 

aplicação em blocos não estruturais, tendo como objetivo a diminuição da 

degradação ambiental, pelo setor da construção civil e sua classificação; discorrer 

sobre os blocos não estruturais com adição de resíduos na sua fabricação e 

especializações técnicas; expor as vantagens de se adicionar os RCC nos blocos 

não estruturais dentro do processo de reutilização de resíduos. 

Para, além disso, objetiva-se o desenvolvimento, esclarecimento e os  

distintos fins atribuídos aos resíduos gerados pela industria da construção civil, 



 

principalmente nos últimos cinqüenta anos. Em destaque o trabalho ressalta o 

processo de gerenciamento e reaproveitamento para aplicação em blocos de 

vedação sem função estrutural. Os métodos e práticas para a construção desta 

pesquisa é a técnica de Revisão Literatura Bibliográfica.  

A presente pesquisa busca apresentar uma simplificação e formulação de 

pensamentos de fontes referenciadas sobre o tema estudado. Os resíduos gerados 

pela construção civil vêm sendo explicado em importantes pesquisas acadêmicas 

com objetivos de amenizar os impactos gerados com descartes inadequado no meio 

ambiente e proporcionar reutilização desses na indústria da construção civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     2.  RESÍDUOS E TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Segundo Pires (2001), antes de adentrar na questão socioambiental e sua 

importância, faz-se imperioso a elucidação do que vem a serem os resíduos 

provenientes da construção civil e seus tipos de classificação. Os Resíduos da 

construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica, dentre outros, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha. 

O tipo de resíduos existentes bem como sua classificação tem instrução na 

NBR 10.004/2004 que consiste na caracterização dos tipos de resíduos gerados e 

que se definem nas seguintes classes para os resíduos sólidos: 

Classe I – Perigosos: resíduos que, em função das suas características químicas, físicas e 

infectocontagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou acentuando um 

aumento de mortalidade ou incidências de doenças e/ou riscos ao meio ambiente, quando 

manuseados ou destinados de maneira inadequada; ou ainda apresentar características patogênicas, 

de corrosividade, toxicidade, reatividade e inflamabilidade. 

Classe II – Não perigoso dividido em “classe IIA” e “classe IIB”. 

Classe IIA – Não inertes: podem ter características como biodegradabilidade, solubilidade em 

água ou combustibilidade. Não se enquadram nas classes I e IIB. 

Classe IIB – Inertes: quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não 

apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

portabilidade de água, excetuando-se aspectos de cor, turbidez, dureza e sabor. 

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade 

que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao 

meio ambiente é conhecido. 

Para além da NBR 10.004/2004, na classificação de resíduos específicos de 

RCC e RCD, as indicações técnicas se baseiam na Resolução CONAMA 307/2002. 

Tal resolução descreve de forma específica os resíduos originários da indústria da 

construção civil e os categoriza de acordo com sua classe (PIRES, 2001): 



 

CLASSE A – Resíduos recicláveis como agregados: cimento, concreto, britas, areia, tijolos, 

telhas, piso cerâmico, argilas; 

CLASSE B – Resíduos recicláveis para outras destinações: plásticos, papéis, vidros 

madeiras, metais, forro PVC e isopor; 

CLASSE C – Resíduos não recicláveis: gesso e outros materiais cuja reciclagem é 

economicamente inviável;  

CLASSE D – Resíduos perigosos: tintas, solventes, óleos, colas, aditivos, fibrocimento, 

estopa e pincéis. 

Nas classificações acima citada é percebido a importante caracterização de 

resíduos para as atividades da indústria da construção civil e sua reutilização em 

processos industriais de forma geral. Na Classe A, os resíduos de cimento, 

argamassa etc., pode ter seu armazenamento temporário e enviados a aterros de 

resíduos específicos, facilitando a segregação posterior para melhor reutilização 

(PIRES, 2001). 

Em resíduos de classe B provenientes da obra, pode-se observar melhor 

aproveitamento em sua reutilização, uma vez que são materiais de fácil segregação 

e de possibilidade de reuso nos próprios canteiros, tal como papelão, metal, vidro, 

entre outros. Esses resíduos ainda podem ser utilizados em cogeração de energia, 

quando destinados de forma adequada. (PIRES, 2001). 

Os resíduos de classe C podem sem encaminhados a aterros industriais para 

resíduos não perigosos e não inertes. No entanto, não possuem a capacidade de ser 

reciclados ou recuperados para o uso dentro do mesmo processo industrial. São 

economicamente inviáveis justamente por não terem maior aplicabilidade após a 

geração do resíduo (PIRES, 2001). 

No que se refere aos resíduos perigosos, de classe D, pode-se observar que 

sua reciclagem se viabiliza apenas em quantidade significativas, uma vez que a 

técnica para tal demanda técnicas avançadas e maquinário específico. Tintas e 

vernizes podem impactar no meio ambiente se dispostos livremente e criar passivos 

ambientais de difícil reversão. Nestes casos, os resíduos perigosos devem ser 

encaminhados para aterros industriais apropriados para tal, inviabilizando a 

reutilização e reciclagem desses itens (PIRES, 2001). 

De acordo com as orientações do Projeto Entulho Bom os resíduos são 

subprodutos gerados pelos processos econômicos, que incluem atividades 

extrativistas, produção industrial e de serviços, bem como do consumo, até mesmo 



 

de preservação ambiental, como a microssilica e a escória de resíduos urbanos, 

ambos com emprego na construção civil (JOHN, 2001). 

Segundo D’almeida (2000:179), durante uma construção, os resíduos se 

dividem em dois tipos, a saber:  

Resíduos fragmentados de elementos pré-moldados: materiais cerâmicos, demolições 

localizadas, blocos de concretos etc.; 

Resíduos de materiais elaborados em obra (restos): concretos e argamassas que contem 

cimento, cal, areia e brita. 

Algumas especificações partem de uma classificação em função da origem do 

resíduo: estruturas demolidas de concreto, alvenarias, entre outras. Entretanto, 

normas técnicas estrangeiras, possuem especificação diferenciada, tais quais as 

normas holandesas que indicam a necessidade de quantificar a fase principal na 

composição. 

Para Santos (2009), o estudo sobre a reutilização dos resíduos provenientes 

dos diversos meios de produção é uma das condições essenciais para o 

desenvolvimento humano. Tendo em vista que no Brasil em torno de 50% dos 

resíduos gerados tem sua origem na construção civil a tendência do uso desses 

materiais ganha força. 

Neste sentido, verifica-se que a viabilidade econômica, segregação e a 

destinação de resíduos adequados podem interferir diretamente na indústria da 

construção civil, sobretudo quando observados os requisitos legais aplicáveis. Tal 

viabilidade torna-se mais interessante quando aplicada na própria obra.  

Faz-se necessário também citar a importância da responsabilidade dos 

geradores sobre seus processos. “De acordo com a Resolução 307 do CONAMA os 

geradores também são responsáveis pela destinação final dos resíduos quando não 

sejam viáveis o reuso ou reciclagem dos resíduos na própria obra”. (SENAI. Projeto 

Competir, 2005:36). 

 

Na gestão de resíduos devem-se observar as etapas do processo a fim de 

desencadear as etapas e decisões para que sejam viáveis e de acordo a sua 

utilização, proporcionando procedimentos para gerenciamento desses resíduos, e 

diminuindo os impactos negativos ao meio ambiente. 

 

Figura 1 Fluxograma de processos construtivos 



 

 

 

Fonte: Blumenschein, 2007, p.10 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       3. OS BENEFICIOS DO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O reaproveitamento dos resíduos demanda atenção dos órgãos fiscalizadores 

e a conscientização de empresários do setor de construção civil. A melhor maneira 

de minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos na obra, uma vez que não é 

possível a eliminação total dos resíduos, é a reciclagem e a reutilização dos 

resíduos. Estes são os provenientes da construção e demolição e representam mais 

de 50% da geração dos resíduos sólidos urbanos (PINTO,1999). 

A reutilização de materiais, elementos e componentes está sujeita ao projeto 

a ser executado e aos critérios norteadores na tomada de decisão sobre sistemas 

construtivos e suas tecnologias. Com objetivo de racionalizar custos e recursos na 

fase inicial do projeto, busca-se especificar materiais e equipamentos com maior 

durabilidade e aplicação destes na obra. 

O reaproveitamento dos resíduos da construção civil, não é importante 

apenas pela vontade de economizar, trata-se de uma atitude fundamental para a 

preservação do nosso meio ambiente (JÚNIOR, 2005). 

Segundo Carneiro et al. (2006), o reaproveitamento de resíduos sólidos da 

construção civil traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. A substituição dos 

materiais convencionais por entulhos pode contribuir para a redução de consumo de 

matéria prima, contribuindo para preservação do meio ambiente.  

Inicialmente a implantação de projeto específico para gerenciamento e 

reaproveitamento de resíduos sólidos oriundos da construção civil pode ser visto 

como um obstáculo por sua característica de dificuldade econômica e técnica. 

Porém, com alguns resultados positivos em processos diversos viu-se a viabilidade 

de aplicação para questões de impacto social: enchentes (oriundas de 

poluição/resíduos), assoreamento de rios e córregos, extração dos recursos 

naturais, descarte incorreto, entre outros, que também acarretam sérias 

conseqüências para o ambiente urbano. 

A gestão, neste sentido, contribui para o reaproveitamento dos possíveis 

causadores de tais questões. Sendo um fator importante na diminuição do resíduo 

gerado e no reuso dentro do próprio processo da obra, além de ser um fator de 

empregabilidade importante. A reciclagem se fundamenta em princípios de 

sustentabilidade, implicando a redução do uso de recursos naturais (fontes de 



 

energia e matéria-prima primária) e na manutenção da matéria-prima no processo de 

produção o maior tempo possível.  

 

3.1. ASPECTOS ECONOMICOS DA REUTILIZAÇÃO: RECURSOS E MÃO-
DE-OBRA QUALIFICADA 

 
A indústria da construção civil é um grande reciclador de resíduos de outras 

indústrias e de sua própria atividade. Na ponta geradora do resíduo a reciclagem 

significa redução de custos e até mesmo novas oportunidades de negócios. 

(ALVES; QUELHAS, 2004). 

Com esse viés econômico, além de utilizar o recurso/resíduo de forma mais 

eficaz, percebe-se o impacto socioeconômico na geração de empregos com mão 

de obra qualificada para suporte de gestão de resíduos. 

Em se tratando de recursos, a eficiência é notada na utilização de maquinário 

que pode absorver materiais/resíduos e transformá-los em agregados em forma de 

matéria prima para reutilização. Além disso, os próprios materiais aplicados podem 

servir de reuso em outras etapas da obra (utilização de papelão, plásticos, metais, 

entre outros). 

Para John (2000), são inúmeros os benefícios propostos pelo emprego da 

reciclagem dos entulhos da construção civil, em especial para a população e o meio 

ambiente. Em uma escala socioeconômica, pode-se observar a redução nos custos 

de construção e outros fins favoráveis são a construção de casas populares e na 

criação de novos postos de empregos aumentando o antagonismo da economia do 

país. Outra vantagem econômica cita pelo autor é a redução de gastos do poder 

público na reparação de áreas de depósitos irregulares de resíduos originários da 

construção civil. 

Outro ponto importante a ser destacado são os aspectos sociais positivos e 

negativos que se encontram nesse processo. No primeiro, destaca-se a geração de 

empregos de profissionais capacitados para atividade dentro da cadeira de 

gerenciamento de resíduos. Esses profissionais compõem importante quadro de 

mão de obra que atuará como suporte nas atividades ambientais e produtivas. 

Rocha et. al (2000), avaliou as possibilidades de reaproveitamento dos 

resíduos de construção e demolição deve-se considerar as particularidades 

socioeconômico e cultural de cada região.   



 

Gerenciar resíduos pode impactar diretamente na expansão da mão de obra 

qualificada dentro do processo construtivo da indústria da construção civil. Com 

melhor gestão dos resíduos, pode-se interferir na fase de execução e em projeto de 

gerenciamento de resíduos da construção civil adequado para local e para 

peculiaridades da construção em questão contribui com uma das ferramentas que 

pode reduzir a quantidade de resíduos e proporcionalmente o reaproveitamento. 

(ROCHA ET. AL, 2003). 

 

3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS DA REUTILIZAÇÃO: SEGREGAÇÃO, 
ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO 
 

Nesse ponto será abordada a questão ambiental no que se refere a 

segregação, armazenagem e destinação dos resíduos sólidos, bem como sua 

destinação de resíduos da construção civil (ROCHA ET. AL, 2003). 

 Em se tratando de coleta seletiva, a mesma deve considerar os tipos de 

resíduos para iniciar a separação de forma a ter melhor aproveitamento dos 

recursos (ROCHA ET. AL, 2003).  

 A segregação consiste em separar e colocar o resíduo no local designado, 

cercando-se de cuidados especiais para evitar o manuseio indevido ou seu 

desprendimento (JOHN, 2000). 

 Todos os resíduos sólidos devem ser segregados por meio de caçambas, 

contentores ou sacos plásticos, tendo a cor, o símbolo, a descrição e a espessura 

condizente com o respectivo resíduo (JOHN, 2000). 

 A segregação e o acondicionamento dos resíduos industriais são feitos de 

acordo com a Resolução 275/01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

Conama, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, tal como segue abaixo:  

AZUL: papel/papelão; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 

AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 



 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. 

Os resíduos da construção, de forma geral, são concentrados nos coletores 

de cor cinza, por sua característica de mistura. No entanto, pode-se segregar de 

maneira mais superficial os materiais considerados “limpos” no processo (plásticos, 

papel/papelão, etc. 

O armazenamento dos resíduos sólidos Classe I deve ser conforme a norma 

ABNT NBR 12.235. Esta norma dispõe que o armazenamento deve ser feito de 

modo a não modificar a quantidade nem a qualidade do resíduo. O resíduo deve ser 

acondicionado até reciclagem para recuperação e tratamento ou disposição final, em 

contêineres, tambores, tanques e granel. 

O local utilizado para o armazenamento de resíduos sólidos deve ser 

projetado de uma forma que o perigo de contaminação ambiental seja minimizado; 

que respeite as distâncias indicadas pela legislação vigente no que se refere a 

mananciais hídricos, lençol freático, núcleos habitacionais, logradouros públicos, 

rede viária, atividades industriais as que poderão gerar faíscas, vapores reativos, 

umidade excessiva, entre outros. Entendendo que isolamento do local deve ser feito 

de forma que impeça o acesso de pessoas estranhas e sinalizado de forma que 

indique o risco (JHON, 2000). 

O armazenamento de resíduos classe II é a NBR 11.174 orienta que o 

armazenamento deve ser de maneira que minimize o risco de contaminação 

ambiental. O local deve ser aprovado pelo órgão Ambiental do Estado e atendo a 

legislação específica. 

Os resíduos de classe II não devem ser armazenados juntos com resíduos de 

classe I. O armazenamento pode ser realizado em contêineres ou tambores, em 

tanques e a granel. 

Já os resíduos não inertes e inertes devem ser armazenados levando em 

consideração os aspectos relativos ao isolamento, sinalização, acesso à área, 

medidas de controle de poluição ambiental, treinamento de pessoal e segurança da 

instalação. Deve ser sinalizado de tal forma que impeça o acesso de pessoas 

estranhas. 

Na etapa de armazenagem, ou acondicionamento, deve-se seguir respeitando 

a orientação da CONAMA 275/01, onde se considera a seguinte padronização: 



 

Orgânicos – Serão depositados em área refrigerada prevenindo a decomposição até a sua 

coleta externa, com identificação padronizada, na cor Marrom; 

Rejeitos – Serão depositados com identificação padronizada na cor Cinza; 

Rejeitos Perigosos – Serão depositados com identificação padronizada, na cor Laranja; 

Recicláveis – Serão depositados com identificação padronizada, na cor 

Verde/Azul/Amarelo/Vermelho. 

O armazenamento dos resíduos deve ser conduzido de forma adequada, 

seguindo e respeitando as normas legais aplicáveis aos locais de armazenamento. 

As aplicações de boas práticas na coleta no armazenamento e na 

transportação evitam sanções, uma vez que, a cadeia produtiva e o responsável 

pelo manejo de resíduo devam realizar a adequada destinação final. 

O gerador não pode contratar empresas sem licenciamento ambiental para o 

transporte e destinação dos resíduos. Assim como o gerador, o transportador e os 

destinatários finais são co-responsáveis e poderão sofrer sanções do Poder Público 

caso não garantam o armazenamento e transporte adequado e destinação para 

locais próprios. 

Na Resolução CONAMA n° 307/02, verifica-se que o gerenciamento de 

resíduos da construção civil deve abranger o conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.  

A destinação ou disposição final dos resíduos devem ser levadas em 

consideração, pois concentra o maior desafio no processo da reciclagem de 

resíduos, uma vez que exige adequações e investimento para que não gere 

impactos e nem passivos ambientais. 

Quando realizada de forma adequada, a destinação final de resíduos 

industriais, através do uso de procedimentos técnicos que visam à disposição 

destes, geralmente no solo, obedecendo-se à critérios técnicos de construção e 

operação e associados a um tratamento prévio que impeça a disseminação de 

qualquer forma de contaminação, contribui-se para a proteção da saúde e da 

qualidade do meio ambiente (JOHN, 2001). 

A não geração de resíduos deve ser o objetivo prioritário dos geradores e em 

caráter secundário, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. A 

destinação dos resíduos da construção civil também é prevista nesta resolução e é 

definida de acordo com esta mesma divisão de classes dos resíduos, de acordo com 

a CONAMA 307/02: 



 

Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura; 

Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas; 

Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

Para agregados específicos da Construção Civil (RCD reciclados e), a NBR 

15.116/2004 apresenta requisitos específicos necessários para mudanças em 

procedimentos, equipamentos, instalações de reciclagem e modelos de gestão 

adotados para o tratamento dispensado ao resíduo dentro e fora dos canteiros de 

obras. Esses requisitos contribuem para melhor eficiência da gestão dos resíduos de 

forma geral. 

O Projeto de armazenamento e gerenciamento de RCC estará a cargo dos 

grandes geradores e terá como objetivo estabelecer os métodos necessários para o 

manejo e destinação ambientalmente adequados dos rcc (PINTO, 1999). 

Pode-se perceber que os resíduos de construção civil merecem uma atenção 

para a questão do reuso em potenciais materiais e no próprio processo da obra. 



 

4. AS APLICAÇÕES DE BLOCOS E ALGUNS RESÍDUOS RECICLAVÉIS 

COMO AGREGADOS  

 

Ao avaliar as possibilidades de reaproveitamento dos resíduos de construção, 

verifica-se que estes podem influenciar nos aspectos práticos dos agregados. Para 

reduzir a necessidade de que novas matérias-primas sejam extraídas, o processo 

pode resultar em diversas aplicações, conforme esquematizado na figura a seguir, 

citado por Blumenschein (2007). 

 

Figura 2 Reaproveitamento de Materiais 

 

Fonte: Blumenschein, (2007), p.12 

 



 

Para corroborar as aplicações diversos estudos foram apresentados. Em 

AGOPYAN et al. (2003), viabilizou-se um composto com argamassa de 

aglomerantes eletivos (escória granulada de alto forno e cinza de casca de arroz) e 

fibras de coco, que destacaram a viabilidade de construções de painéis de alvenaria 

sem função estrutural com materiais reforçado com as fibras de vegetais. As fibras 

têm a função de aumentarem a resistência à compressão, as análises laboratoriais 

promovidas pela pesquisa expõem que após adição das fibras vegetais eleva a 

resistência ao impacto, redução dos espaços vazios dos blocos, logo redução de ar 

incorporado na amostra. Contudo a forma de ruptura da amostra passa de frágil a 

dúctil, proporcionando utilização em escala dos blocos, e com redução de fissuração 

generalizada corrigindo patologias. 

A pesquisa proposta por Nolasco (1993) avaliou a possibilidade e aplicação 

de resíduos da indústria de celulose na produção de materiais para a construção 

civil. O estudo evidenciou a viabilidade de utilização do resíduo da indústria de papel 

sem nenhum tipo de tratamento no caso na forma “in natura” com agregado 

reciclado na construção civil em diversas circunstâncias: 

No preenchimento dos tijolos vazados de concreto e de cerâmica com o objetivo de gerar 

melhoria nas características térmicas e acústicas das amostras. A pesquisa tinha finalidade 

demonstrar à aplicação do agregado para absorver os ruídos em edificações de múltiplos pavimentos 

e minimizar os efeitos térmicos sofridos pelas construções. 

Desenvolvimento de composto de resíduos da fabricação do papel com adição de cimento 

Portland que demonstram algumas viabilidades de utilização em forros, painéis, divisórias, etc. 

Analisando o comportamento das fibras oriundas do papel notou-se uma plasticidade, e redução das 

tensões máximas e novamente aumento no desempenho termo acústico.    

A utilização deste resíduo permite a redução do tempo de queima na 

produção e consecutivamente o consumo de energia. Além de dos benefícios para 

indústria da construção civil o processo de produção com adição dos resíduos da 

celulose reduz os custos e riscos ambientais para a indústria do papel. 

Estudos promovidos por Battistelle (2002) proporcionaram a viabilidade 

técnica da utilização resíduos da indústria de celulose e papel em blocos de vedação 

de adobe. Ampliando o campo de oportunidades para o desenvolvimento de 

edificações populares, otimizando até a quantidade de 11 kg de cimento por m³. 

Fortalecendo o baixo custo na produção e o fácil manejo e redução considerável dos 

impactos ambientais. 



 

Para Araujo (2002), processos construtivos iniciaram a utilização de restos da 

produção de alumínio em concretos celulares alto clavados ou módulos de blocos 

com isso de origem aos: tijolos de concreto, divisórias de pré-moldado, contra piso e 

outros tipos de revestimento. A escória do alumínio tem a função de atua com 

agregado de expansão, assim eliminando os vazios e incorporando maior 

porosidade à mistura. A economia produtiva chega a alcançar 30% na redução de 

agregados como: areia, cimento e cal.  

Turmina e Barros (2001) realizaram estudos que ao bater levemente um bloco 

no outro, o som de peças bem compactadas é mais estridente (som metálico), 

enquanto os mais porosos produzem sons mais suaves. O bloco padronizado deve 

ter ângulos e arestas retas e superfícies planas. Arestas irregulares indicam 

problemas no processo de compactação do concreto. Blocos com cantos quebrados 

mostram baixa resistência do material, quanto mais perfeito e homogêneo o material, 

maior a economia com argamassas no assentamento. 

Conforme a nbr 10.834 explicita a variação de peso entre blocos do mesmo 

lote que deve ser mínima. Peças mais leves que as demais apresentam maior 

porosidade e absorvem de água, o que interfere na resistência. Os blocos devem ter 

arestas vivas ou chanfradas e não devem apresentar fissuras, fraturas ou outras 

patologias que possam prejudicar o assentamento, a resistência e a durabilidade da 

alvenaria. 

Na Nbr 10.835 para a fabricação de tijolos maciços e blocos vazados de solo-

cimento com utilização de prensa hidráulica sem função estrutural a espessura 

mínima da parede é de 25 mm.  

E na Nbr 10.836 os tijolos ou blocos com cor homogênea indicam um controle 

ideal no processo de cura e fabricação. A cor desigual indica porosidade e variação 

de qualidade e resistência, logo os tijolos porosos e com resistência baixa tendem a 

quebrar facilmente, e prejudicam a aderência da argamassa de revestimento. Para 

testar, é necessário despejar um pouco de água na superfície do bloco; aguardar por 

aproximadamente dez segundos a absorção da água. A rápida percolação indica 

que o bloco é poroso, o que pode causar fissuras no futuro. 

Segundo Segantini (2010), a produção desses blocos é favorável ao 

desenvolvimento, já que gasta pouca energia por dispensar a queima, e pelo 

material poder ser obtido no local da obra, economizando com transporte. 



 

Também há a vantagem de os blocos serem produzidos no local da obra. No 

Brasil, segundo Silva et al. (2014), o reaproveitamento de resíduos sólidos ainda se 

mostra recente.  

Segundo Neves et al. (2001), as proporções adequadas de resíduos da 

construção civil em relação ao solo empregado devem ser verificadas em cada caso 

distinto, visto que cada local apresenta características diferentes tanto de solo 

quanto dos resíduos gerados pela construção ou demolição de edificações. Assim 

demonstrando a viabilidade de utilizar o entulho processado na forma de agregado 

em blocos ou tijolos sem função estrutural. 

Segundo Turmina e Barros (2001), para fabricação de blocos de solo-

agregado reciclado-cimento com prensa manual as proporções estão na faixa de 50 

a 75% de agregado em substituição do solo saprofítico o qual foi colocado em 

pesquisa e as demais proporções não atenderam as normas e exigências 

específicas. 

Os índices de Atterberg, propostos pelo engenheiro químico Atterberg, e 

padronizados pelo professor de Mecânica dos solos Arthur Casagrande, são os 

chamados limites de plasticidade (LP) e limite de liquidez (LL). Eles se baseiam na 

constatação de que um solo argiloso apresenta aspectos bem distintos conforme o 

seu teor de umidade. Quando muito úmido se compara a líquidos, quando perde 

parte de sua água se torna plástico, e quando seco se torna quebradiço (PINTO, 

2000).  

A diferença entre o valor do LL e do LP é chamada de índice de plasticidade 

(IP), e indica a faixa em que o solo se apresenta plástico, conforme a Figura 9. O LL 

é definido como o teor de umidade do solo no qual uma ranhura feita nele requer 25 

golpes para se fechar, no aparelho de Casagrande (PINTO, 2000).  

Já o LP é definido como o menor teor de umidade no qual é possível se 

moldar um cilindro com 3 mm de diâmetro, quando se rola o solo na palma da mão 

(PINTO, 2000). 

Uma das principais características mecânicas dos blocos e tijolos de solo 

cimento é a sua resistência à compressão (FCK). De acordo com a NBR 10.836, 

para blocos vazados de solo-cimento, sem função estrutural, devemos considerar a 

área real dos blocos, ou seja, descontando a área dos furos.  

Já para blocos de alvenarias estruturais cerâmicos esse desconto não 

acontece.  A resistência a compressão é uma das principais propriedades da 



 

resistência de uma parede, e essa resistência depende dos materiais constituintes 

dos blocos. (PARSEKIAN; SOARES 2010). 

A adição de resíduos na massa utilizada para a confecção de blocos tem a 

capacidade de aumentar a sua resistência a compressão. Pode também ter 

características superiores aos blocos feitos com cerâmica que passam por queima. 

Em pesquisa realizada por Segantini; Wada (2011), foram constatados que 

diversos traços e com adição de resíduos e mesmo com um teor de cimento de 

apenas 4%, apresentam resistências superiores a 2,0Mpa. Uma adição de resíduos 

ao solo o torna mais arenoso, o que melhora as suas propriedades em um solo com 

excesso de argila, inclusive a sua resistência a compressão. 

Tanto na NBR 10836/1994, quanto na NBR 8492/1984, as resistências à 

compressão médias exigidas são de no mínimo 2,0 Mpa, com nenhum valor 

individual abaixo de 1,7 Mpa, com idade mínima de sete (07) dias. 

São inúmeras as possibilidades de aplicações dos resíduos reciclados. A 

barreira encontrada é a limitação especialmente estrutural. Os resíduos são 

empregados como agregados na construção de sub-base, base asfáltica, 

argamassas e concretos na construção civil, além da confecção de blocos e painéis, 

tubos de concretos e lajotas com qualidade equivalente aos produzidos com 

agregados naturais. 

Embora existam inúmeras vantagens no gerenciamento e no 

reaproveitamento dos materiais gerados na construção e demolição de edificações 

estejam em expansão no mercado brasileiro, ainda há barreiras na introdução. É 

necessário um processo de desenvolvimento e crescimento até alcançar uma 

maturidade de exposição no mercado. Portanto, faz-se necessário minimizar a 

geração de resíduos e, por conseguinte, a redução de custos indústrias, tornando-os 

mais competitivos e viáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação ambiental está cada dia mais presente em todos os setores da 

nossa vida e sociedade, nos forçando a transformações no sentido de minimizar os 

impactos ambientais causados por suas atividades. Tratando disso, insere-se o setor 

da construção civil, que englobando subeditores como materiais de construção, 

edificações, construções pesadas e atividades de manutenção, causam danos 

apreciáveis ao meio ambiente.  

Um desses maiores problemas são os resíduos de construção civil gerados. 

Com o aumento exacerbado do volume desses resíduos, grandes ideias precisam 

ser criadas para tentar minimizar e aperfeiçoar esse problema. Assim, destaca se a 

importância da gestão de resíduos.  

Diante desse problema, a busca do desenvolvimento sustentável em diversos 

órgãos ligados ao meio ambiente está introduzindo uma série de medidas. Nesse 

sentido, a reciclagem e reaproveitamento dos RCD tem se mostrado como uma 

alternativa indispensável para resolver os problemas gerados pelos resíduos dos 

pontos de vista ambiental, econômico e social, contribuindo para sustentabilidade do 

setor.  

A pesquisa pontou as maiores vantagens do reaproveitamento de resíduos 

sólidos oriundos da construção civil. Tais vantagens foram apresentadas aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. O levantamento de informações de métodos e 

práticas para aplicabilidade do reaproveitamento com fim de transformação na 

produção de agregados para confecção de blocos sem função estrutural foi 

explicitado no sentido de contribuir para tal estudo.  

Com a redução dos impactos ambientais, é possível reduzir a extração dos 

recursos de matéria prima, uma vez que os resíduos são aplicados como agregado, 

minimizar os custos na produção e a geração de novos postos de trabalho, 

proporcionando maior qualificação da mão-de-obra e gerando empregos para 

profissionais capacitados. 

Através de correta segregação, armazenagem e destinação, percebeu-se ser 

possível a reutilização dos resíduos em aplicações de bloco não estruturais, 

confirmados em estudos apresentados. 

 

 



 

Social e economicamente o gerenciamento e o reaproveitamento dos 

resíduos sólidos são necessários para que haja a redução da extração dos recursos 

naturais, uma vez que estes são finitos, preservação do meio ambiente através do 

descarte correto, redução dos gastos em recuperação das áreas degradas, redução 

dos custos da confecção dos blocos - evitando o desperdício de um “agregado” 

reaproveitável - e de custo de transporte e manejo. Pode-se apontar que a 

reutilização dos resíduos se trata de um indicador de alternativas viáveis para 

despoluição e geração de empregos para mão de obra qualificada. 

Ressalta-se que, para fins de estudos e seqüência, poderão ser viabilizadas 

novas pesquisas incluindo temas complementares tais como a avaliação das 

propriedades químicas e físicas dos agregados reciclados, a realização de estudos 

de viabilidade econômica na produção de peças de concretos com agregados 

reciclados, novas avaliações sobre benefícios trazidos pela transformação de 

entulhos de construção e demolição em resíduos agregados reciclados e  viabilidade 

técnica da utilização de material cerâmico reciclado na confecção de blocos de 

concretos. 

Neste sentido, o presente trabalho encontra-se em processo de melhoria 

contínua para aperfeiçoamento de estudos acadêmicos e intervenção 

socioeconômica. 
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