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RESUMO  

A crescente preocupação com as questões ambientais relacionadas ao modelo de desenvolvimento 
econômico tradicional tem levado a sociedade a repensar a forma de utilização dos recursos naturais. Uma 
vertente que tem ganhado força na indústria da construção civil é o uso de agregados reciclados de resíduos 
de construção e demolição (RCD). O presente trabalho tem como objetivo estudar a substituição parcial dos 
agregados naturais pelos agregados reciclados de mesma curva granulométrica na fabricação de tijolos de 
concreto, com dimensões 23 cm: 11 cm :5 cm (comprimento:largura: altura), em que se avaliou a absorção 
de água dos tijolos de concretos produzidos. Para tanto, utilizou-se um programa experimental em que foram 
produzidos nove traços de concreto, substituindo os agregados graúdos e miúdos naturais por seus 
respectivos reciclados, nos teores de 0%, 25% e 50%. Alguns parâmetros foram mantidos constantes, tais 
como a relação água/cimento dos concretos, além da idade de realização do ensaio de absorção de água que 
ocorreram aos 28 dias. Os resultados obtidos no ensaio de absorção de água foram analisados, descrevendo-
se o comportamento dos tijolos e obtendo-se absorção de água nos teores de 8,3%, 8,8% e 7,2%, para os 
traços de 0%, 25% e 50%, respectivamente. Concluindo que de forma geral, os agregados reciclados 
possuem potencial para serem utilizados na fabricação de tijolos de concreto, obtendo-se o valor de absorção 
de água dentro dos parâmetros exigidos.  

Palavras-chave: Construção civil, agregados reciclados, RCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.         INTRODUÇÃO 

Segundo JOHN (2000), a construção civil consome entre 14% e 15% dos recursos naturais 
extraídos no planeta. Destacando ainda que, no Brasil, estima-se que há um consumo anual de 210 
milhões de toneladas de agregados somente para produção de argamassas e concretos, devendo, 
ainda, somar-se o volume utilizado em pavimentações e em perdas. 

Lima (1999) afirma que a reciclagem de resíduos de construção é uma prática que apresenta 
vantagens ambientais e econômicas e tem recebido grande impulso no Brasil com a implantação de 
usinas de reciclagem em municípios médios e grandes. Há uma escassez crítica de agregados 
naturais para a produção de concreto em muitas áreas urbanas, quando ao mesmo tempo, o aumento 
das quantidades de RCD gerados nessas mesmas áreas também é considerável, JOHN (2000). 

Há também a carência de locais para a deposição desses resíduos, fazendo com que as distâncias 
entre os locais de demolição e as áreas de disposição sejam cada vez maiores, onerando os custos de 
transportes. Portanto, com a reciclagem, outra fonte de matéria – prima é utilizada, além de se 
propiciar uma redução na disposição e no volume final dos resíduos a serem dispostos, LAMOND 
et al.(2002); SANI et al. (2005) apud CABRAL (2007). 

Como resultado de algumas pesquisas, já se sabe que a reciclagem de RCD pode ser aplicada para 
diversos fins, tais como: serviços de pavimentação, na fabricação de concretos, pré-moldados 
(blocos, meio-fio,dentre outros), havendo países também onde o reciclado de RCD é aplicado na 
fabricação de concretos estruturais. HANSEN(1992) citado por CABRAL (2007). 

Portanto, o presente trabalho adotou como metodologia selecionar o RCD, identificando a 
proporção adequada para substituição de agregados naturais para fabricação do tijolo de concreto 
por proporções variadas de agregado reciclado, utilizando de uma prensa manual para produção dos 
mesmos, tendo como objetivo analisar posteriormente a absorção de ague obtida pelos referidos  
tijolos produzidos.  

 

2.         REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os resíduos da construção civil, também chamados de resíduos de construção e demolição, segundo o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 307, “são 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 e outros”. 

2.1       Classificação dos RCD (MMA,2007): 

- Classe A: São os resíduos considerados reutilizáveis ou recicláveis como agregados tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento, dentre outros), argamassa e  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, 
dentro outras) produzidas nos canteiros de obras. 

- Classe B: São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plástico, papel, papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros. 

- Classe C: São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação, tais como os produtos oriundos do 
gesso. 

- Classe D: São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos 
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros. 



De acordo com OLIVEIRA (2002) os resíduos de construção civil constituídos exclusivamente de 
resíduos de concreto mineralizam a água e alteram o solo, ou seja, são não inertes, sugerindo que 
estes sejam classificados como resíduos Classe II A (não perigosos e não inertes). Os RCD podem 
conter componentes, os quais são considerados tóxicos do ponto de vista ambiental. Então, parece 
que esses resíduos podem ser classificados como inertes ou não – inertes, dependendo apenas da 
origem e constituição do mesmo. 

Segundo CABRAL (2007), o setor da construção civil é um dos setores produtivos que mais aproveita os 
resíduos transformando-os assim em subprodutos. Há dados do aproveitamento de resíduos de vidro e de 
borracha, com excelente desempenho, como agregados miúdos e graúdos na confecção de concretos, DHIR 
et al. (2004b). 

Como em todo processo de reciclagem de resíduos, não diferente para os RCD, deve-se fazer inicialmente 
uma análise da transformação desses resíduos em produtos viáveis para serem absorvidos e em determinados 
mercados, deve-se analisar alguns pontos, tais como JOHN e ÂNGULO (2003):  

•   Fazer uma seleção de usos potenciais para os resíduos, em função das suas características e das 
condições de mercado locais; 

•   Selecionar alternativas com potenciais técnicos e com viabilidade de mercado par serem 
pesquisados com critérios para seleção das alternativas mais promissoras; 

•   E desenvolver e avaliar o produto, preferencialmente quanto ao desempenho técnico, à 
sustentabilidade e à viabilidade econômica. 

Uma vez avaliados este critérios, pode-se analisar a possível substituição dos RCD na fabricação concretos e 
argamassas 

3.        MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1   Substituição dos agregados naturais por reciclados 

Para testar a influência dos agregados reciclados e naturais, quanto às propriedades do concreto, utilizou-se 
de um procedimento experimental, em que foram estabelecidos nove traços, substituindo parcialmente os 
agregados naturais por agregados reciclados de acordo com a tabela 3.1 

Tabela 3.1 – Variação da quantidade de agregados miúdos e graúdos naturais e reciclados em cada 
traço. 

                 Substituição parcial dos agregados naturais por reciclados 

Traços nº a/c Agregado miúdo Agregado graúdo 

Natural  Reciclado  Natural  Reciclado  

1º 0,5 100% 0% 100% 0% 

2º 0,5 100% 0% 75% 25% 

3º 0,5 100% 0% 50% 50% 

4º 0,5 75% 25% 100% 0% 

5º 0,5 75% 25% 75% 25% 

6º 0,5 75% 25% 50% 50% 

7º 0,5 50% 50% 100% 0% 



8º 0,5 50% 50% 75% 25% 

9º 0,5 50% 50% 50% 50% 

    

3.2.     Produção dos traços de concretos  

Após determinados os percentuais de substituição dos agregados naturais por agregados de RCD, foram 
realizados testes para a determinação do traço de concreto que obtivesse bom acabamento na fabricação das 
peças. Desta forma, o traço que melhor se adequou aos testes foi 1:3:2,4:0,5, representando respectivamente 
cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e relação água/cimento, em massa. 

Para a produção dos tijolos, foi utilizado o Cimento Portland CP II Z 32, da marca Poty, lote 005825056014 
de junho de 2009. A água utilizada foi proveniente da rede pública de abastecimento, ao qual foi utilizada 
para o amassamento do concreto e para umedecer os agregados reciclados que seriam posteriormente  
adicionados ao concreto. Os agregados naturais foram comprados em um depósito de material de construção. 
O tamanho da brita era a de 5/8 e os agregados reciclados  foram oriundo da terraplena, coledos através do 
trabalho de OLIVEIRA et al. (2008) 

3.3     Fabricação dos tijolos e dos corpos de prova para cada traço  

Para a fabricação dos tijolos de concreto foi utilizada a norma referente ao tijolo maciço solo - cimento , ao 
qual fizemos adaptações para produzir tijolo de concreto, com a utilização da prensa manual, segundo a NBR 
10832 /89, com o tipo e dimensões exigidas e especificadas na norma NBR 8491/84. 

 
Figura 3.1- Prensa manual utilizada para fabricação dos tijolos de concreto. 

 

Para cada traço foi determinado o Slump test, conforme a o ensaio de concreto – Determinação da 
consistência pelo abatimento do tronco de cone de acordo com a norma NBR 67/98. 

No traço 1  foi composto de 0% de agregado miúdo e graúdo reciclado e 100% de agregado miúdo 
e graúdo natural. Neste traço o slump test foi de 0 mm. 

No traço 2 de composição 25% de agregado miúdo reciclado 75% de agregado miúdo natural e 75% 
de agregado graúdo natural. Este traço apresentou um slump test de 0 mmm e foi observado que 
quando se utilizava de pouco agregado reciclado o traço de concreto apresentava baixa aderência. A 
figura 4.2 ilustra este slump. 

 



 
Figura 4.2 - Slump test 

No traço 3 foram utilizados 50% de agregado miúdo reciclado, 50% de agregado graúdo reciclado e 
50% de agregado miúdo natural e 50% de agregado graúdo natural. Para este traço obteve-se uma 
boa consistência de concreto e foi observado um excelente Slump test de 80 mm, para um fator 
água/cimento igual a 0,5. Obteve-se também uma excelente aderência para moldagem das peças. As 
figuras 3.3, 3.4 e 3.5 ilustram a consistência do concreto encontrado, slump test e as peças 
produzidas neste traço.  

 

                 

                           Figura 3.3 - Consistência do concreto                      Figura 3.4 - Slump test de 80 mm 

 

Figura 3.5 -  Moldagem das peças no traço 1. 

Abaixo, encontram-se os tijolos produzidos de acordo com os referidos traços, observe a figura 3.6.  



 

                            Figura 3.6 - Tijolos produzidos nos referidos traços. 

3.4      Ensaios realizados no concreto endurecido  
 

Após a moldagem das peças e dos corpos de prova, colocou-se os mesmos em água com cal até completar 28 
dias de cura, conforme exigido na norma NBR 5738/08 para procedimento em moldagem e cura de corpos 
de prova. observe a figura 3.7.  Em seguida, as peças e os corpos de prova foram levados dois dias antes do 
tempo de cura ao LMCC– UFC, para capear com argamassa de enxofre e posteriormente foi feito o ensaio de 
absorção de água nas peças produzidas e nos corpos de provas conforme a tabela 3.2. 

 

Figura 3.7 - Tempo de cura das peças e dos corpos de prova. 

  Tabela 3.2 – Ensaios realizados nos tijolos e nos corpos 

Número de peças por ensaio 

Ensaio Norma Quantidades de 
tijolos por traço 

Corpos de provas 

Absorção de água NBR 12118/06 3 1 

 

3.4 Ensaio de absorção de água  

 

Para este ensaio foi utilizado os procedimentos sugeridos pela norma NBR 12118/06 – Blocos vazados de 
concreto simples para alvenaria – Método de ensaio, ao qual também foi feita uma adaptação, para serem 
usadas nos tijolos produzidos com concreto, pois não existe norma de tijolos de concreto, referente a esse 
ensaio. Inicialmente os tijolos e os corpos de prova foram determinados pelo método da secagem, em que 
foram levados a estufa à uma temperatura ambiente e por um tempo de 24 horas,  depois colocou-se na 
estufa à uma temperatura de 105º C, por 24 horas, em seguida tirou-se da estufa e anotou-se o valor 
encontrado, colocou-se na estufa novamente por 2 horas, considerando-se a leitura após completar 24 horas, 



em que a diferença de massa não registrasse um valor superior a 0,5 % em relação ao valor anterior, e 
anotou-se então a massa seca m1. Através do método de saturação, os tijolos e do corpo de prova foram 
resfriados a temperatura ambiente e imergidos a água à temperatura de (23ºC +- 5ºC), por 24 h e pesou-se as 
peças e corpos de prova, em que foi anotado o valor encontrado m 2. Após o referido ensaio, foi feita a 
relação entre a massa de água contida no tijolo saturado e a massa do tijolo seco em estufa até constância de 
massa, registrou-se o resultado em porcentagem. Conforme a figura 3.8. 

 

 
                                                  Figura 3.8: Ensaio de absorção de ague. 

 

                                

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

4.1 Resultados da absorção de ague 

 

Figura 3.9: Resultado de absorção de ague dos tijolos 

A introdução dos agregados reciclados no concreto, de acordo com os dados observados no gráfico 
acima, conferiu uma absorção de ague exigida pela NBR 6136/93. 

Pode-se observar que a absorção variou de 7,2% a 10,3%, sendo o traço 8, composto de 50% de 
agregado miúdo reciclado e 25% de agregado graúdo reciclado, o que conferiu a maior absorção de 
ague, 10,3%. Pois devido o maior número de adição de agregado miúdo reciclado há maior 
absorção de ague. 

Observou-se que com a introdução de 0%, 25% e 50% de agregado graúdo reciclado, conforme os 
traços 1, 2 e 3 a absorção de ague mantiveram-se semelhantes. 

Ao se observar o comportamento de absorção de ague dos traços 1, 4 e 7 pode-se perceber que com 
a substituição de 0%, 25% e 50% de agregado miúdo reciclado, é semelhante ao traço 1 que é o 
traço de referência.  

Pode-se aferir que a absorção de ague dos traços estudados atendeu aos parâmetros exigidos na 
NBR 6136/93. Em que diz que a absorção de ague determinada, deve ser menor ou igual a 10%.  



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os traços produzidos, concluímos que é possível produzir tijolos a partir de concretos 
produzidos com a incorporação de agregados reciclados em sua composição, conferindo boa aderência e 
trabalhabilidade na confecção das peças e uma boa absorção de água. 

Quanto à absorção de ague encontraram-se maiores valores para os agregados miúdos e graúdos 
reciclados, devido a alta porosidade e permeabilidade dos tais. Em relação ao material pulverulento, 
a quantidade de finos foi bastante alta.   

Através dos ensaios realizados identificou-se que 25% da adição de agregado miúdo reciclado e 
25% de agregado graúdo reciclado é a proporção adequada para fabricação de tijolos de concreto, 
uma vez que nesta proporção obtiveram-se melhores valores para a absorção de ague. 

Ao ser analisado a absorção de ague dos tijolos de concreto, obteve-se certa semelhança que foi 
entre 7,0% e 11,4% de teor de absorção de ague para os referidos traços. 

Pode-se concluir que, após a avaliação dos Slum test e aderência do concreto, em relação ao fabrico das 
peças os agregados reciclados conferem melhores resultados, o que demonstra a sua eficiência e, portanto, 
possível comercialização dos tijolos fabricados com agregados reciclados.   

Portanto, os resultados realizados comprovam que é possível utilizar o agregado reciclado para 
serem utilizados na confecção de tijolos de concretos produzidos a partir do uso dos RCD. As 
características do agregado natural e do reciclado são diferentes nas diversas regiões, e as 
proporções adequadas para substituição do agregado reciclado devem ser analisadas em cada caso 
distinto. 
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