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Resumo 

Introdução:O estudo foi delineado como experimental /comparativo executando ensaios para aplicação de agregados reciclados do 
entulho proveniente da construção civil no revestimento primário das estradas rurais de terra. Usando o método da comparação de 
matérias, conseguimos alcançar a formula material da estrutura a ser usada nessas estradas. Objetivo:Tendo como referência a 
proporção de entulho que se acumula em todo o território nacional, este estudo vigora a utilização deste agregado na implementação 
de leitos e subleitos de estradas com pouca qualidade de uso, estradas de terra, assim tornando o entulho que prejudica o ambiente e 
a saúde populacional, em solução para fluxo e transporte de áreas demandantes. Materiais e Métodos:Usando o método da 
comparação de matérias, conseguimos alcançar a formula material da estrutura a ser usada nessas estradas, foram utilizados 
basicamente os materiais básicos, descartados da construção civil “RCC”, como tijolos, concretos e rebocos, usando ferramentas 
laboratoriais como peneiras elétricas, balança de precisão e espectrofotômetro, para estudo compositivo dos materiais. 
Resultado/Conclusão:O sucesso do estudo foi altamente notório, ao avaliar as composições química e estruturais do RCC, assim 
solucionando a poluição e o objetivo principal de não afetar quimicamente o lençol freático, na causando maiores danos à saúde 
humana. 
 
Palavras-Chave:RCC; estradas; transporte; entulho; revestimento. 
 
 

Abstract 
 
Introduction:The study was designed as an experimental / comparative running tests for application of recycled aggregates from the 
rubble of the building in the basecoat of rural dirt roads. Using the method of comparing materials have achieved the formula frame 
material to be used on such roads. Objective: With reference to the ratio of debris that accumulates throughout the national territory, 
this study force the use of this aggregate in the implementation of beds and subgrades roads with poor quality of use, dirt roads, thus 
making the debris that harms the environment and population health solution for flow and transport plaintiffs areas. Materials and 
Methods: Using the method of comparing materials have achieved the formula frame material to be used on such roads, basically were 
used for basic materials, discarded construction "RCC" as bricks, concrete and plaster by using laboratory tools such as electric sieves, 
precision scale and spectrophotometer for compositional study of materials. Results/Conclusion: The success of the study was highly 
evident when evaluating the chemical and structural composition of the RCC, thus solving the pollution and the main objective of not 
chemically affect the water table, causing the greatest harm to human health. 
 

Keywords: WCC; roads; transport; rubble; coating. 

 

Contato: brunoalmeida_1807@msn.com 

 

Pesquisa Financiada pelas Faculdades Integradas Promove de Brasília e Faculdade ICESP, por meio 
do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa - NIP. Edital número 02/2014.  
 
     
Introdução 

A pesquisa de técnicas referentes à 
obtenção de material para leito ou subleito de 
estradas vicinais de terra a partir da reciclagem de 
resíduos sólidos da construção civil (rcc) 
possibilitará a criação e o planejamento de ações 
que possam promover o desenvolvimento 
socioeconômico sem comprometer a 
sustentabilidade ambiental, estabelecendo formas 
de utilização dos materiais produzidos a partir dos 
rcc, provenientes de construções novas, reformas 
(principalmente as residenciais), reparos e 
demolições de obras de construção civil. 

Considerando que, em alguns locais do planeta, já 
foi ultrapassado o limite de capacidade da 
natureza absorver a quantidade de resíduos 
produzidos pelo homem, ter uma consciência 
ambiental moderna, pensar ecologicamente, com 
orientação a conciliar os desenvolvimentos: 
econômico, social e ambiental é um uma atitude 
relevante e deve provocar inquietudes, fazendo 
com que as políticas públicas mundiais 
considerem que, se algo não for feito, o custo do 
impacto ambiental causado será extremamente 
alto, tanto social quanto economicamente falando. 
(OLIVEIRA, 2016) 



  
 

Tendo em vista o amplo sentido da 
sustentabilidade, o qual diz que deve-se conciliar 
aspectos sociais, econômicos e ambientas, 
quando aplicamos esse conceito, esses aspectos 
devem ser analisados e atendidos. (AGOPYAN e 
JOHN, 2011) 

A estrutura de um pavimento consiste em: 
subleito, camada de regularização, reforço do 
subleito, sub-base, base e revestimento. A 
diferença básica entre os dois principais tipos de 
pavimentos, flexíveis e rígidos, é que no primeiro 
os esforços são absorvidos praticamente por igual 
por todas as camadas constituintes do pavimento 
e todas essas sofrem deformação. No pavimento 
rígido, devido à alta resistência de seu 
revestimento, os esforços são absorvidos quase 
integralmente por esta camada. (BIANCHI E 
BRITO, 2008)  

Tendo em vista que as propriedades exatas 
dos agregados reciclados não são conhecidas, 
diferentemente dos agregados convencionalmente 
usados, é elementar que o produto final também 
apresenta variabilidades em algumas de suas 
propriedades. O conhecimento dessas 
propriedades é tão importante quanto o 
conhecimento das propriedades do agregado, 
tendo em vista que é a partir do entendimento das 
relações existentes entre esses dados que se 
pode proporcionar a forma mais adequada e 
confiável de utilizar um produto com agregados 
reciclados. (TENÓRIO, 2007) 

Um estudo feito com cerca de 100 
construtoras de norte a sul do pais, mostrou que o 
desperdício de material em uma obra, é de cerca 
de 7 a 8%, fazendo uma comparação básica tendo 
como base a pesquisa realizada, de cada 1000 
tijolos usados na obra, em média 75 seriam 
desperdiçados. AGOPYAN (2001). 

O fato preocupante é o destino dado a estes 
resíduos, quando descartados de forma 
irresponsável ou em lugares proibidos, como na 
maioria das vezes em terrenos baldios e até 
mesmo áreas verdes de bio-conservação. Criar 
mais utilizações para esses resíduos é essencial 
para novas tecnologias na fabricação da massa 
asfáltica para determinadas utilizações, usam 
materiais reciclados ainda em pequenas 
quantidades, mas conciliando o impacto ambiental 
gerado pela ocupação de área verde, com a 
reutilização de resíduos descartados. 

Entende-se por estrada vicinal aquela de 
caráter local, pavimentada ou não, de uma só 
pista, com padrão modesto e compatível com o 
tráfego que a utiliza e que atenda principalmente 
ao município a que esteja jurisdicionada. Na 
pavimentação da estrada vicinal de terra, após a 
terraplanagem, o seu responsável deverá 
providenciar a construção de estrutura destinada a 
resistir e distribuir ao subleito os esforços oriundos 
dos veículos e melhorar as condições de 

rolamento, quanto à segurança e conforto dos 
usuários. 

A pesquisa de novas técnicas de produção 
e avaliação da qualidade dos artefatos de concreto 
obtidos a partir da reciclagem de resíduos de 
construção e demolição (RCD) permitindo 
subsidiar o planejamento de ações que possam 
promover o desenvolvimento socioeconômico sem 
comprometer a sustentabilidade ambiental, 
estabelecendo formas de utilizar os agregados 
produzidos a partir dos RCD, provenientes de 
construções novas, reformas (principalmente as 
residenciais), reparos e demolições de obras de 
construção civil.(OLIVEIRA, 2016) 

 

Materiais e Métodos 

O estudo foi delineado como experimental 
/comparativo executando ensaios para aplicação 
de agregados reciclados do entulho proveniente 
da construção civil no revestimento primário das 
estradas rurais de terra. Usando o método da 
comparação de matérias, conseguimos alcançar a 
formula material da estrutura a ser usada nessas 
estradas, foram utilizados basicamente os 
materiais básicos, descartados da construção civil 
“RCC”, como tijolos, concretos e rebocos, usando 
ferramentas laboratoriais como peneiras elétricas, 
balança de precisão e espectrofotômetro, para 
estudo compositivo dos materiais. (OLIVEIRA, 
2016) 

A reciclagem de resíduos da construção civil 
é um tema muito amplo e relaciona-se diretamente 
ao tema deste trabalho. A reciclagem visa à 
redução do uso de recursos naturais e 
permanência da matéria-prima no processo de 
produção. Segundo a Resolução 307 do 
CONAMA, resíduos da construção civil são 
aqueles provenientes de construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil 
e os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 
concreto em geral, solo, rocha, madeira, forro, 
argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., 
comumente chamados de entulho de obra, caliça 
ou metralha. 

Uma proposta de gestão sustentável de 
resíduos sólidos urbanos deve priorizar sempre a 
redução da geração de resíduos na fonte. No 
entanto, quando existir a geração dos resíduos, 
deve-se buscar a reutilização ou a reciclagem. 
Somente quando não existir possibilidade de 
reciclá-los é que os resíduos devem ser 
incinerados (com recuperação de energia) ou 
aterrados. Um processo de reciclagem de 
qualidade requer um resíduo de qualidade, o que 
implica segregar os resíduos junto à fonte 
geradora, ou seja, nos próprios canteiros de obra. 
Para que o ciclo da reciclagem se estabeleça, é 



  
 

fundamental que o construtor/gerador tenha 
consciência da importância do seu papel neste 
processo. 

A reciclagem de resíduos industriais, ou co-
processamento, significa substituir combustível 
e/ou matéria prima por resíduos industriais na 
produção do clínquer, precursor do cimento, ou 
seja, é a destruição térmica dos resíduos, 
perigosos ou não. 

Uma sequência lógica para a reciclagem foi 
desenvolvida objetivando ampliar os benefícios 
ambientais são elas: 

 

Essa sequência foi elaborada para que haja 
reconhecimento de prioridades na hora de decidir 
o que deve ser feito com o entulho. O reuso 
(reutilizar) foi colocado como segunda opção 
porque apresenta benefícios como menor gasto de 
energia, menores taxas de emissão de poluentes 
(gases) e menor uso de água que a reciclagem. 

 

Reduzir: Quando não é possível recusar um 
produto ou material, há a possibilidade de reduzir 
o consumo do mesmo. A melhor forma de resolver 
um problema constante, como é o caso dos 
resíduos, é a de evitar o seu aparecimento. Na 
construção civil pode-se, por exemplo, reduzir a 
quebra de tijolos solicitando ao fornecedor de 
blocos cerâmicos o envio de blocos previamente 
cortados (meio bloco). 

Reutilizar: Consiste no aproveitamento de 
produtos sem que estes sofram quaisquer tipos de 
alterações ou processamento complexos. Antes de 
um produto ser jogado fora, ele ainda tem muitos 
usos sem ter que passar por um processo de 
restauração ou reciclagem. Muitas vezes é preciso 
ser criativo, inovador, usar um produto de várias 
maneiras. 

O reuso dos materiais na construção civil é 
normalmente muito simples, trata-se da execução 
de um desmonte. Para isso seria necessário um 
programa para organizar a demolição seletiva ou 
desconstrução para que os materiais não sejam 
danificados e que não sejam misturados a ponto 

de não poderem ser separados. Os elementos 
estruturais, caixilhos, porta, piso, painéis, etc., 
podem ser reutilizados simplesmente retirando-os 
e recolocando-os. Se o material estiver em bom 
estado, basta removê-lo com cuidado para não o 
danificar e reinstalá-lo em seu novo lugar de uso. 
Os caixilhos de madeira ou PVC são bons 
exemplos disso, pois é possível retirá-los por 
inteiro, junto com o vidro. 

Entretanto, seria ideal que o projeto para o 
qual a peça se destina seja previamente 
desenhado para recebê-la sem que haja a 
necessidade de corte, ou seja, é preciso que haja 
uma ideia prévia sobre o reuso. No entanto, é 
recomendado o corte para a adequação da peça 
ao novo uso quando não houver alternativa ou 
quando parte da peça se encontra danificada. 

No caso de construções que utilizam a 
madeira e o aço em elementos estruturais estas já 
deveriam ser pensadas para o desmonte desde 
sua concepção no projeto, utilizando peças que 
encaixam entre si ao invés de utilizar colas (no 
caso da madeira), soldas (no caso do aço) ou 
qualquer outro tipo de junta que possam ser 
tóxicas ou impossibilitarem a separação. 

Reciclar: A reciclagem consiste na 
reintrodução, no processo produtivo, dos resíduos, 
quer esses sejam sólidos, líquidos ou gasosos 
para que possam ser reelaborados, dentro de um 
processo produtivo que envolva gasto de energia, 
gerando assim um novo produto idêntico ou não 
ao que lhe deu origem. Por ser um processo que 
consome energia e até gera resíduos, a 
reciclagem é considerada o último recurso no 
reaproveitamento de materiais. 

Na construção civil, o aço tem boa 
reciclabilidade, no entanto seu processo é feito 
somente em escala industrial resultando num 
inevitável consumo de energia e impacto no meio 
ambiente, sem contar com o transporte e lugar 
para armazenamento. Por isso não é costume 
reciclá-lo e sim reutilizá-lo. 

Da mesma forma, o vidro é também 
reciclado em escala industrial, embora não 
demande tanta energia em comparação àquela 
que foi usada na sua fabricação. Além disso, o 
vidro pode ser reciclado quantas vezes forem 
necessárias sem perder suas propriedades. O 
único fator que pode dificultar e até mesmo 
impedir sua reciclagem é a adição de filmes e 
películas. Depois de aplicadas elas precisam ser 
retiradas através de processos químicos tóxicos 
que são obviamente prejudiciais, e, muitas vezes, 
não é possível removê-las. A madeira, por sua 
vez, pode ser reciclada para virar compensado. 
Esta é moída ou convertida a lascas e prensada 
de volta a um formato que é denominado 
compensado. Ele pode ser usado como 
painéis,fechamentos e móveis. O aspecto mais 
importante da reciclagem na construção civil, no 



  
 

entanto, não consiste em nenhuma das práticas 
citadas acima. Em todos os casos, é muito mais 
comum e recomendável o reuso antes de qualquer 
processo, pois estes se revelam custosos e 
consumidores de energia. (CONAMA 307- 2002) 

Critérios Éticos: Nesta pesquisa,abordou-
se o tema principal e suas diretrizes, sem, 
contudo, fazer qualquer comentário ofensivo, seja 
aos prezados professores, orientadores, 
julgadores, avaliadores ou qualquer envolvido na 
pesquisa. Desta forma, foram apresentados 
cuidados éticos, como o respeito aos direitos da 
pessoa humana e o cuidado com o anonimato dos 
entrevistados, que assim o quiseram 

Caracterização do Estudo: O presente 
estudo se caracterizou como um estudo 
comparativo, no qual a técnica de manutenção das 
estradas vicinais de terra utilizando RCC foi 
comparada com as estradas que recebem 
manutenção com técnicas tradicionais. Amostra:A 
amostra foi constituída dois trechos de estradas 
vicinais de terra que receberam a mistura com 
RCC e trechos que não receberam tal produto. 
Esses trechos correspondem às vias de acesso a 
um estacionamento. A amostra de RCC foi retirada 
de entulho da construção civil de demolição na 
cidade Riacho Fundo/DF. (OLIVEIRA, 2016) 

Critérios de Inclusão: Redução de 
desperdícios que começam antes mesmo de 
entrar no canteiro de obras. A concepção do 
projeto foiobjetivada o aumento da vida útil da 
estrada vicinal, conotando materiais adequados e 
diminuindo desperdícios de materiais utilizados 
nas obras, que muitas das vezes ocorrem por 
errosnos projetos. A seleção objetivou o uso de 
agregados ótimos para uso em estradas, ou seja, 
não utilizando aqueles que danificariam o bom 
estado da amostra, como por exemplo, gesso e 
amianto, descartados, até mesmo pelo risco de 
comprometimento da saúde dos expostos a 
amostra. 

Procedimentos do estudo: Seguindo o 
cronograma nesses primeiros meses de projeto, 
buscamos todos os tipos de informações sobre o 
assunto abordado, por meio de pesquisas de 
projetos existentes em execução e já executados, 
analisando de forma comparativa os projetos 
antigos com executados recentemente. 
Reportagens e publicações também fizeram parte 
de nossa bibliografia, assim como 
indispensavelmente analisamos normas de 
reciclagem e pavimentação. Inicia-se o processo 
de compactação do conhecimento obtido, 
objetivando a execução pratica do projeto, que em 
seu objetivo primário tem como foco avaliar a 
qualidade dos materiais que recebem agregados 
provenientes da reciclagem de resíduo sólido da 
construção civil, e seu uso na manutenção de 
estradas vicinais de terra. Para encontrar a 
dosagem ótima de material reciclado utilizado os 

trechos da estrada foram estaqueados e 
identificados com o tipo dosagens de RCC 
recebidas. As dosagens de RCC levaram em 
conta o estudo da curva granulométrica do 
material utilizado na pavimentação. A cada 
período de tempo, ou na incidência de chuvas 
torrenciais uma visita ao local foi necessária para 
avaliar as condições da estrada e dos trechos 
estudados.Durante a realização dos experimentos 
desejou-se coletar dados referentes às 
características estruturais das camadas aplicadas 
e também os processos que envolvam a 
reciclarem, classificação granulométrica dos 
agregados e as dosagens ótimas na relação 
agregados, sempre focando as dimensões do tripé 
ambiental, social e econômico. 

Instrumentos: Primeiramente os resíduos 
foram triturados manualmente, procedimento feito 
por trituradores, porem bem executado, tendo o 
resultado esperado para análise do agregado, 

Logo foi usado a peneira elétrica, onde foi 
feito o estudo e separação granulométrica do 
material triturado, com auxílio da balança de 
precisão, fazendo comparação entre peso e 
dimensão, 

O espectrofotômetro foi utilizado após o 
material triturado, peneirado e pesado, ser exposto 
a superfície de terra e logo após uma lâmina 
d’água, utilizando garrafas pet, para escoamento 
do liquido, utilizado para estudo no aparelho.    

Análise Estatística: O sucesso do estudo 
foi altamente notório, ao avaliar as composições 
química e estruturais do RCC, assim solucionando 
a poluição e o objetivo principal de não afetar 
quimicamente o lençol freático, na causando 
maiores danos à saúde humana. Notando também 
que o método utilizado simula perfeitamente a 
absorção de líquidos para o solo. Além de estar 
totalmente com os requisitos literários analisos 
durante too o período de pesquisa. (OLIVEIRA 
2016) 

Retorno aos Avaliados: Aos voluntários, 
além de terem a oportunidade de discutirem o 
tema com objetividade, resta a possibilidade de 
acesso ao presente relatório em momento 
oportuno, que deverá ocorre em breve no veículo 
de comunicação institucional apropriado. 

 

Resultados/ Discussão 

Avaliou-se nas porções de RCC, as propriedades 
granulométricas e propriedades substanciais, por 
meio de peneiras vibratórias acompanhada do uso 
de balança de precisão, como também o 
espectrofotômetro, alcançando os dados conforme 
quadros 01 e 02 abaixo: 

 

 



  
 

 

 

Com toda a pesquisa feita nesses primeiros 
meses de projeto, podemos analisar muitos 
trabalhos em andamento e também já executados, 
absorvendo conteúdo que se mostravam os 
melhores possíveis e até mesmo buscando 
melhora-los, esse conteúdo se refere a tipos de 
material a ser usado, modo uso, fabricação e 
aplicação, conservar as estradas rurais de terra, 
de forma a preservar os recursos naturais, 
especialmente a água e o solo, e alongar a vida 
útil dessas vias, encontrando a dosagem ideal 
para a estrada estudada, de forma que seja a mais 
econômica e a mais ambientalmente sustentável, 
proporcionando conforto e segurança aos 
usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o cronograma nesses primeiros 
meses de projeto, buscamos todos os tipos de 
informações sobre o assunto abordado, por meio 
de pesquisas de projetos existentes em execução 
e já executados, analisando de forma comparativa 
os projetos antigos com executados recentemente. 
Reportagens e publicações também fizeram parte 
de nossa bibliografia, assim como 
indispensavelmente analisamos normas de 
reciclagem e pavimentação. Inicia-se o processo 
de compactação do conhecimento obtido, 
objetivando a execução pratica do projeto, que em 
seu objetivo primário tem como foco avaliar a 
qualidade dos materiais que recebem agregados 
provenientes da reciclagem de resíduo sólido da 
construção civil, e seu uso na manutenção de 
estradas vicinais de terra. 

Conservar as estradas rurais de terra, de 
forma a preservar os recursos naturais, 
especialmente a água e o solo, e alongar a vida 
útil dessas vias, encontrando a dosagem ideal 
para a estrada estudada, de forma que seja a mais 
econômica e a mais ambientalmente sustentável, 
proporcionando conforto e segurança aos 
usuários. 

Conclusão: 

Concluímos a pesquisa com a satisfação de 
termos pesquisado e discorrido acerca dos pontos 
mais relevantes do tema. Durante a realização dos 
experimentos considerando a amostra analisada, 
os dados coletados mostraram que a o RCC 
exposto diretamente a água, surpreendentemente 
se mantem nos níveis estabelecidos na NBR 
acima destacadas, concluindo o objetivo trabalho 
durante o ano.  
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Quadro 01 - Análise Granulométrica 

Pedregulho 
Areia 

Grossa 
Areia 
Média 

Areia 
Fina 

Silte Argila 

4,8 – 76,0 
2,0 – 
4,8 

0,42 
– 2,0 

0,06 
– 

0,42 

0,002 
– 

0,06 
<0,002 

0,08 5,99 25,89 46,89 12,44 8,71 

Quadro 02 - Resultados analíticos em mg/L 

Parâmetros 

Chumbo Cromo Alumínio Nitrato Sulfato 

0,030 0,040 0,120 5,850 278,88 

0,010* 0,050* 0,200* 10,00* 250,00* 

0,050** 0,050** 0,200** 10,00** 400,00** 

* Valores máximos permitidos pela NBR 10004 
(2004) “Resíduos sólidos – Classificação” 
baseado no anexo G, ABNT. 

** Valores máximos permitidos pela NBR 10004 
(1987) “Resíduos sólidos – Classificação” 
baseado no anexo H, listagem nº 8, ABNT. 



  
 

Referências: 

1 - AGOPYAN, V.; JOHN, V. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. São Paulo: 

Blucher , 2011 

2 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15116: Agregados reciclados de 

resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural - Requisitos. Rio de Janeiro, 2004. 

3 - BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002. 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Diário Oficial de União, Brasília, DF. 17 de julho de 2002. 

4 - BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA N° 348, de 16 de agosto de 2004. 

Altera a Resolução CONAMA N° 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de 

resíduos perigosos. Diário Oficial de União, Brasília, DF. 17 de agosto de 2004. 

5 - BRASIL. Lei Federal N° 12.305/2010, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF. 02 de agosto de 2010. 

6 - BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos, fevereiro de 2012. Apud. 

7 - BRITO, I. R. T. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL. Ensino 

Superior Unificado do Centro Leste. Serra, p. 16. 2008.  

8 - CLASSIFICAÇÃO dos Resíduos na Construção Civil. Belém – PA, 18 de mar. 2015. 

http://www.portalresiduossolidos.com/classificacao-dos-residuos-da-construcao-civil-no-brasil/ 

acessado em 28 de abril 2015. 

9 - IBGE. 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

10 - KARPINSK, A. L. et al. Gestão diferenciada de resíduos da construção civil: uma abordagem 

ambiental. EDIPUCRS, Porto Alegre: 2009. 

11 - MOLIN, G. L. V. Viabilidade Técnica da Utilização de concretos com agregados reciclados de 

resíduo da construção e demolição. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 

63. 2004. 

12 - NBR 10004 (2004) “Resíduos sólidos – Classificação” baseado no anexo G, ABNT. 

13 - NOGUEIRA, L. G. S. Utilização de RCD na confecção de um concreto sustentável. UniCEUB. 

Brasília, p. 117. 2013. 

14 - RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO SUBSTITUEM A BRITA NA RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS RURAIS DE TERRA http://www.codasp.sp.gov.br/site/index.php/servicos/outros-

servicos/inovacoes-a-melhorias 



  
 

15 - SOLUÇÕES PARA A GESTÃO DE RCD NOS MUNICÍPIOS E A PARTICIPAÇÃO DAS 

CONSTRUTORAS http://docplayer.com.br/3866573-Solucoes-para-a-gestao-de-rcd-nos-

municipios-e-a-participacao-das-construtoras-urbanista-tarcisio-de-paula-pinto-i-t-gestao-de-

residuos.html 

16 - TAKAOKA, M. Prefácio. In: AGOPYAN, V.; JOHN, V. O Desafio da Sustentabilidade na 

Construção Civil. São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 2011.  

 

17 - TENPÓRIO, J. J. L. AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES DO CONCRETO PRODUZIDO COM 

AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO VISTANDO 

APLICAÇÕES ESTRUTURAIS. 


