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Abstract— As a way of avoiding the disposal of the 

construction waste in landfills, the following work offers the 

solution of incorporating the residue into the concrete traces 

present in blocks made of concrete. The work demonstrates the 

consequences of adding construction waste, in the concrete 

present in the blocks, in several different dosages; analyzing 

aspects of its performance, cost and environmental impact. 
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Resumo— Como forma de se evitar o descarte do resíduo da 

construção civil em aterros o seguinte trabalho oferece a solução 

de se incorporar o resíduo ao traço de concreto presente em 

blocos de vedação feitos de concreto. O trabalho demonstra as 

consequências de se adicionar resíduo da construção civil, no 

concreto presentes nos blocos, em várias dosagens diferentes; 

analisando aspectos de desempenho, custo e impacto ambiental 

do mesmo. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A construção civil é um dos setores que mais geram 
resíduos sólidos na humanidade. Sendo a maior parte do 
Resíduo da Construção Civil (RCC) enviado diretamente para 
os aterros. O processo de descarte do RCC nos aterros é um 
desperdício de múltiplas formas. Muitos recursos que poderiam 
ser reaproveitados em outras aplicações são perdidos, a 
construtora tem de arcar com despesas financeiras para mandar 
os resíduos para o aterro e é cada vez menor o número de 
aterros disponíveis para deposição dos resíduos, devido a 
superlotação gradual ao longo do tempo dos mesmos. Segundo 
dados obtidos por Pinto (1999), a geração média anual de RCD 
no Brasil por habitante é em torno de 500kg/hab, considerando 
a população Brasileira fornecida pelo IBGE se chegou ao 

número estimado pela ABRECON [1] de 84.180.696m³ de 
Resíduo de Construção e Demolição (RCD) gerados por ano 
atualmente no Brasil. 

Outro aspecto muito importante é que para cada elemento 
reciclado analogamente deixamos de ter de produzir um novo, 
gerando assim economia de matérias de origem finita no meio 
e provocando menos impactos ecológicos, uma vez que 
praticamente todos os elementos da construção civil geram 
grande impacto ambiental para serem produzidos.  

A reciclagem do resíduo sólido da construção civil (RCC) 
vem como forma de reduzir todos os problemas anteriormente 
citados. A reutilização do RCC possui um estigma muito alto 
na sociedade; o fator desfavorável de que ao ser adicionado nos 
traços do concreto os mesmos acabam alcançando valores de 
resistências a compressão inferiores do que o convencional é o 
principal motivo para o surgimento desse estigma. No entanto 
alvenarias de vedação não necessitam de resistência a 
compressão simples muito elevada, o que torna o elemento de 
alvenaria de concreto um candidato ideal para a incorporação 
do RCC em seu traço. O Presente trabalho se focara na 
reutilização do RCC em blocos de alvenaria feitos de concreto; 
onde parte da areia do traço do concreto será substituída, 
gradualmente e em escala crescente por RCC, buscando-se 
resultados laboratoriais aceitáveis; bem como nas 
demonstrações de redução de custos financeiros para todo o 
processo. 

II. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O êxito do projeto dos blocos com incorporação de RCC no 

traço de concreto se dará baseado em “três pilares 

fundamentais”: Desempenho físico do bloco (Item A e B), 

custo econômico da técnica (Item C) e impacto ambiental. 

Como não é possível se estipular um traço que atinja 

simultaneamente uma alta eficácia nos três pilares citados 

apenas com suposições, foi-se então pensada a solução de se 
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compor um espectro de traços, ou seja: Criar traços com 

diferentes porcentagens de RCC incorporado ao concreto em 

substituição em massa ao agregado miúdo de origem natural. 

Todos os traços foram testados e avaliados em condições 

semelhantes para se achar o traço com melhor sintonia de 

resultados (baseado nos “três pilares”). Os traços estudados 

foram: “Referência” (sem substituição do agregado natural), 

“20% de substituição”, “40% de substituição”, “60% de 

substituição”, “80% de substituição” e “100% de 

substituição”; sendo a porcentagem a quantidade da “areia 

normal” substituída por “areia reciclada” (RCC britado na 

mesma granulometria da areia a ser substituída, segundo 

norma [2]). A porcentagem informada na identificação dos 

traços representa a quantidade da agregado miúdo natural 

substituída pelo agregado miúdo reciclado. Com o concreto 

produzido com esses traços foram produzidos blocos de 

concreto vazados simples, todos na dimensão de 19x19x39cm 

a fim de serem analisadas as propriedades físicas e mecânicas 

descritas abaixo. 

 

A. Ensaio de compressão axial 

O ensaio de compressão axial foi realizado de acordo com a 
norma vigente [3]. Para tanto foram analisados 8 corpos de 
prova (blocos de concreto vazado simples de 19x19x39 cm) 
por traço com idade de 30 dias de cura. 

 

B. Ensaio de absorção de água 

O ensaio de absorção de água por imersão foi realizado 
conforme a norma vigente [3]. Para tanto foram analisados os 
resultados obtidos por 3 corpos de prova (blocos de concreto 
vazado simples de 19x19x39 cm) por traço idade de 30 dias de 
cura. 

 

C. Demonstrativo de Custos Financeiros da Técnica 

Construtiva 

O projeto de substituição do agregado miúdo natural pelo 

de origem reciclada pode parecer correto de forma ambiental, 

mas além do desempenho físico e mecânico aceitável, precisa 

apresentar um viabilidade financeira acessível ao mercado da 

construção civil. 

A análise da viabilidade financeira se dará pela alteração 

no custo para obtenção do traço eleito como ideal a partir do 

desempenho físico e mecânico. Como houve alteração de um 

único material, a alteração do custo também será resultado 

dessa única alteração: redução do consumo do agregado 

miúdo natural e consumo do agregado miúdo reciclado, não 

havendo alteração no custo dos outros materiais que compõe o 

traço: cimento, água, agregado graúdo na graduação de 

pedrisco e de pó de pedra. 

 

III. RESULTADOS 

A. Resistência à compressão axial 

Com o ensaio de compressão axial foi-se possível 
determinar os valores apresentados na Tabela 1 que 
representam os valores médios de resistência à compressão 
axial obtidos na análise das amostra compostas por 8 corpos de 
prova que representam a resistência à compressão axial do 
bloco de concreto vazado simples para cada teor de 
substituição. 

 

TABELA I RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL 
DOS TRAÇOS NAS MEDIANAS 

Fonte: do autor, 2017. 

 

O gráfico apresentado na Figura 1 representa o comportamento 
da substituição do agregado miúdo de origem natural pelo de 
origem reciclada. 

 

Fig. 1. Gráfico da resistência à compressão axial mediana nos 
traços estudados. 

 

Fonte: do autor, 2017. 

 

A análise dos resultados mostra que todos os teores de 
substituição do agregado miúdo natural, incluindo a 
substituição total, obtiveram resistência à compressão axial 
superior ao traço referência. A tendência de aumento de 
resistência também foi encontrada pelos autores [4] e [5]. 

Percentual de 

RCC no traço 

Carga na mediana 

(Kgf) 

Resistência a 

compressão axial 

na mediana 

(MPa) 

Referência 10.810 1,46 

20% 13.730 1,85 

40% 18.760 2,53 

60% 17.110 2,31 

80% 12.400 1,67 

100% 12.700 1,71 
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Os melhores resultados quanto à resistência à compressão 
axial foram obtidos no traço com 40% de substituição, seguido 
pelo de 60% de substituição. 

 

B. Ensaio de absorção de áagua 

A partir da metodologia proposta em [3], os resultados 

obtidos na determinação do teor médio de absorção de água, a 

partir de uma amostra composta por três blocos para cada 

traço, são apresentados na Tabela II e na Figura 2. 

 

TABELA II ABSORÇÃO MÉDIA DE ÁGUA DOS 

TRAÇOS 

Traço Absorção de água média (%) 

Referência 9,81 

20% de substituição 8,94 

40% de substituição 8,90 

60% de substituição 9,22 

80% de substituição 8,82 

100% de substituição 11,12 

Fonte: do autor, 2017.  

 

Fig. 2. Gráfico da absorção de água média dos traços 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
A análise dos resultados mostra que todos os teores de 

substituição parcial, obtiveram absorção de água inferior ao 
traço referência. A tendência de redução da absorção 
encontrada pelos autores [4] e [5] também foi encontrada nesse 
trabalho e vai em desencontro com a absorção de água do 
agregado reciclado que é bem maior que a do agregado natural. 

Os melhores resultados quanto à absorção de água foram 
obtidos no traço com 80% de substituição, seguido pelo de 
40% de substituição. 

 

C. Demonstrativo de Custos Financeiros da Técnica 

Construtiva 

A diferença no custo está diretamente e exclusivamente 
relacionada à substituição do agregado miúdo. 

Considerando-se o custo do agregado miúdo natural (areia 
fina), obtido por meio de cotações a fornecedores da cidade de 
Campinas-SP, de R$81,20/m³ e o custo do agregado miúdo 
reciclado, produzido em uma usina recicladora localizada em 
Campinas-SP, de R$30,00/m³. A Figura 3 mostra a diferença 
do custo do agregado miúdo consumido para produção dos 
diversos traços estudados. 

 

Fig. 3. Redução do custo dos traços em relação ao traço 
“referência”. 

 

Fonte: do autor, 2017. 

 

A Figura 4 então apresenta os resultados obtidos no 
desempenho físico e mecânico junto à redução do custo, para a 
melhor identificação do teor ideal de substituição. 

Fig. 4. Gráfico da variação dos resultados em comparação 

ao traço referência. 

 

Fonte: do autor, 2017. 

A análise da viabilidade técnica e financeira da substituição 
do agregado miúdo natural, realizada a partir da comparação 
dos resultados obtidos, mostra que todos os teores de 
substituição parcial apresentaram melhoria. 

Os melhores resultados conjugados (quanto à resistência à 
compressão axial, absorção de água e custo) são o traço com 
40%, seguido pelo de 60%, levando-se em consideração 
primeiro a resistência, pois teve maior alteração, em seguida o 
custo e, por fim a absorção. 
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V. CONCLUSÃO  

Conclui-se que todos os “três pilares” fundamentais do 

êxito do estudo foram alcançados com sucesso. As 

características de desempenho dos blocos de concreto com 

substituição parcial de areia por RCC foram melhores do que o 

esperado, tendo superado o modelo “referência” (o qual não 

continha RCC na composição), em grande parte dos resultados, 

tanto nos ensaios de compressão simples quanto de absorção. O 

custo da técnica, com os padrões da cidade de Campinas-SP, 

bem como do fornecedor da “areia reciclada” encontrado, se 

provou inferior do que o da técnica convencional; tornando 

assim a técnica economicamente viável e vantajosa. A parte do 

meio ambiente é positivamente impactada quando, com a 

técnica construtiva proposta, se está deixando de extrair areia 

comum do meio natural e, analogamente, deixando de se enviar 

RCC (popularmente conhecido como “entulho”) para aterros. 
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