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Resumo: O projeto consiste em estudar a produção de 

concreto, substituindo a mistura convencional de areia e 

brita ao cimento e água, por agregados reciclados 

gerados a partir do Resíduo da Construção e Demolição.  

A abordagem para a produção destes concretos com 

RCD será a correção da curva granulométrica a partir de 

análises e empacotamento de partículas.  Os indicadores 

de desempenho serão análise de viabilidade econômica, 

desempenho mecânico e ecoeficiência. 

 

1. Introdução 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) são 

gerados na ordem de toneladas todos os anos. Estima-se 

a geração de 70x106 t/ano.  Esses resíduos representam 

50% da massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU) [1]. 

Muitos estudos já foram realizados buscando o reuso ou 

reciclagem do RCD, devido ao seu grande impacto 

ambiental gerado no descarte.  Pode-se dizer que a 

solução mais efetiva neste sentido é a utilização de RCD 

em base e sub-base de obras rodoviárias.  No entanto, 

ainda não é suficiente para a utilização de todo o resíduo 

gerado pela indústria da construção civil, sendo 

necessário ainda o desenvolvimento de tecnologias que 

tornem possível viabilizar o uso destes materiais. 

Há trabalhos publicados que mostram o uso de 

agregado reciclado em concretos, ou em outras 

finalidades, com resultados promissores.  Ocorre que, 

em muitos casos, os resultados apresentados são válidos 

apenas para as amostras analisadas.  Este cenário torna 

grande parte dos estudos sobre o tema não 

representativos para toda a indústria da construção. 

 

2. Metodologia 
O RCD usado foi coletado na central de transbordo 

da empresa SBC Valorização de Resíduos, e é 

representativo de todos os EcoPontos de São Bernardo 

do Campo.  Os demais materiais utilizados foram 

cimento CPV-ARI, areia, brita e filler de calcário. 

Os métodos empregados foram: caracterização dos 

materiais (granulometria, absorção de água, massa 

específica e massa unitária); dispersão dos finos e 

mistura das formulações; e o indicador de desempenho 

(resistência à compressão – ABNT NBR7215 [2]). 

Grande parte dos estudos existentes referentes aos RCD 

caracteriza a partícula graúda do material para verificar 

se é possível a produção eficiente de concretos [4]. 

Porém, a ideia principal desse trabalho seria utilizar o 

resíduo no seu estado real (incluindo as partículas finas) 

e fazer a correção da curva granulométrica de um 

concreto convencional feito por dosagem e traço 

estudado [3] e adaptar para o reciclado, utilizando o 

método de empacotamento para melhorar a resistência. 

 

3. Resultados e Discussões 
A figura 1 abaixo mostra as curvas de 

empacotamento de partículas dos traços estudados 

segundo os modelos de Andreasen e Alfred. No objetivo 

de melhorar o grau de empacotamento, observa-se que o 

uso de filler preencheu uma deficiência de partículas 

mais finas no traço, o que teoricamente deve aumentar a 

resistência do concreto. 

 
Figura 1 – Curvas do empacotamento de partículas para 

comparação entre modelos ideais e os traços moldados. 

 

4. Conclusões 
O uso de filler mais fino que o cimento resultou em 

curvas de empacotamento de partículas mais próximas 

dos modelos teóricos. Espera-se que este resultado se 

reflita em aumento da resistência mecânica do concreto, 

melhorando a viabilidade do uso de RCD em concreto. 
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