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RESUMO

O setor da construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, especialmente por ser um indicador de crescimento 
socioeconômico, no entanto, também é caracterizado como uma atividade geradora de impactos ambientais negativos (IPEA, 2012). Estes 
impactos surgem durante todo o processo de edificação, desde o início das atividades de construção por meio do elevado consumo de recursos 
naturais, como durante pelo desperdício de material, seguindo assim até o final do processo, com a geração de resíduos. Um exemplo disto é que, 
anualmente, são recolhidos aproximadamente 33 milhões de toneladas de resíduos da construção civil no Brasil, material suficiente para construir 
milhares de casas populares. Todavia, boa parte desse material ainda é mal aproveitado, principalmente em habitações sociais (GOMES; CAMPOS, 
2015). Soma-se a este pano de fundo a ausência de planejamento na gestão dos resíduos gerados neste setor, agravando ainda mais a situação. 
Com o objetivo de colaborar para a melhoria deste quadro, em 2002, a Resolução Conama nº 307/2002, alterada pelas Resoluções Conama nº 
348/2004, nº 431/2011 e nº 469/2015, determinou como responsável pelo gerenciamento desses resíduos o próprio gerador. Esta deliberação 
principiou um progresso legal e técnico no setor, além de estabelecer responsabilidades importantes aos geradores (IPEA, 2012). Porém, somente 
a partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei nº 12.305/2010, juntamente com o seu Decreto 
regulamentador nº 7.404/2010, foi possível suprir a ausência de políticas mais efetivas na promoção e gerenciamento no setor de resíduos no 
Brasil, garantindo responsabilidades entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. Deste modo, devido à disposição desta lei, a responsabilidade 
pelos resíduos sólidos foi dividida entre Governo Federal, Estados e Distrito Federal, Municípios, como também cidadãos, por meio da gestão 
integrada e gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos. Neste sentido, as empresas do setor buscam aliar a sustentabilidade nos 
processos, através principalmente na escolha dos insumos. Este estudo surge portanto da necessidade de desenvolver materiais de construção e 
tecnologias inovadoras, disseminadas aos profissionais da construção (engenheiros e arquitetos), a fim de que sejam incorporados nos processos 
de planejamento e projeto desde sua fase inicial. O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica da utilização de agregados reciclados 
(resíduo de construção e demolição beneficiados) na fabricação de blocos para alvenaria de vedação. Demonstrando a viabilidade 
técnica/financeira para a utilização dos resíduos provindos de construção e demolição, que não seja encaminha-los a aterros sanitários. Para 
tanto, inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos tipos de resíduos, legislação sobre os RCD e Normas Técnicas sobre 
aplicação de agregados reciclados nos elementos de construção; coleta dos resíduos de construção e demolição, já beneficiados em usina 
adequada; analise de traços e procedimentos em laboratório, como fabricação do concreto e ensaio de resistência. Espera-se com este estudo 
desenvolver um bloco para vedação, sem funções estruturais, utilizando o agregado reciclado na sua composição, demonstrando que a aplicação 
deste componente é viável tecnicamente e economicamente. Disseminando dentre os alunos dos cursos de engenharia que existem 
possibilidades de inovação e tecnologia no desenvolvimento de novos materiais e técnicas. Esta pesquisa está em desenvolvimento.
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