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INTRODUÇÃO
Os resíduos produzidos na construção civil (RCC) são grandes contribuintes para a poluição
do meio ambiente na forma que são descartados na natureza, por isso é de extrema importância
sua reciclagem e reutilização visando minimizar os danos causados. De acordo com Karpinsk et al
(2009), o crescimento populacional nos centros urbanos acrescido do aumento tecnológico das
indústrias, gerou uma diminuição da qualidade de vida dos seres vivos devido ao aumento da
quantidade e variedade de poluentes ambientais.
De acordo com Holderbaum (2009), sempre existiu a possibilidade de reduzir a quantidade
de resíduos na sua produção e até mesmo depois do uso, mesmo assim eles nunca deixaram de
existir e para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso desenvolver novas ideias e
tecnologias para produzir produtos recicláveis e economicamente viáveis.
Há relatos de uso de resíduos da construção civil desde a antiguidade, porém a primeira
reutilização significativa foi registrada a partir da Segunda Guerra Mundial, onde muitas cidades
da Europa foram totalmente destruídas, sendo necessária a reconstrução das cidades com os
recursos disponíveis, no caso, os entulhos e destroços das construções (Wendler e Hummel et
al,1946).
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A utilização do resíduo da construção civil na produção de blocos ecológicos do tipo
solo/cimento seria um aprimoramento dos mesmos no que diz respeito a sustentabilidade, sendo
que esse tipo de bloco tem como objetivo um desenvolvimento sustentável na produção de
construções ecológicas.

METODOLOGIA
Esse artigo possui como base de sua construção a análise e pesquisa bibliográfica, uma vez
que sua produção se fez por obtenção de material de diversas pesquisas que abrangem o tema. O
entendimento do conteúdo pesquisado é de grande importância para que possibilite a união de
informações significativas no desenvolvimento do assunto em questão. O conteúdo analisado teve
como objetivo uma análise sobre a importância e viabilidade do uso do resíduo de construção e
sua utilização na produção de blocos do tipo solo/cimento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução Nº 307
de 05/07/02, são chamados de resíduos da construção civil aqueles originados de obras, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil, e os que são derivados da preparação e da
escavação de terrenos tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, comumente chamados de
entulhos, caliça ou metralha. Tendo a possibilidade de os mesmos tornarem-se um agregado
reciclado e posteriormente serem utilizados para a produção de novos materiais.
A CONAMA classifica os resíduos da construção civil por tipo e destinação, como pode ser
observado na tabela a seguir:
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Os resíduos que serão utilizados pertencem a classe A, são os que podem ser reutilizados e
reciclados na forma de agregados. O objetivo é reinserir esses resíduos na produção de blocos
solo/cimento, realizando a substituição parcial do solo por RCC, o que ocasionaria uma redução
nos custos de produção, no impacto ambiental e no consumo de matérias-primas não renováveis.
O solo-cimento pode ser empregado na construção civil de diversas formas, como utilização
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na pavimentação, fabricação de tijolos, blocos e paredes monolíticas, estruturas hidráulicas para o
revestimento de barragens e reservatórios e muros de arrimo (Briskievicz, 2018).
De acordo com a ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland (2000), entre as
principais vantagens na utilização de blocos de solo-cimento, destaca-se a possibilidade de
utilização do solo do próprio local da produção, fazendo com que custos decorrentes de
transportes sejam minimizados. Sabe-se que o solo é um material heterogêneo, com propriedades
que variam de acordo com a região e rocha de origem. Tal variabilidade dá ainda mais
importância à pesquisa e caracterização do material, que indica a composição mais adequada à
aplicação do solo, assim como necessidade de adições.
De todo o processo produtivo, o que mais influência na qualidade do produto é o tipo de
solo, a prensa, a umidade de moldagem, a relação solo/cimento, a adição ou não de estabilizantes
e o procedimento de cura (MOTTA et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Acoplando o conhecimento dos autores, foi possível analisar a importância que a
reciclagem dos resíduos de construção civil possui para um desenvolvimento sustentável e com
isso, a possibilidade de desenvolver novos materiais para o uso na própria construção civil. Tendo
em vista a produção de blocos sustentáveis, é muito importante a procura por pesquisas
realizadas na área para aperfeiçoar o conhecimento.
O trabalho desenvolvido propunha buscar uma solução inovadora, visando intervir nos
altos níveis de poluição e consequentemente melhorando a qualidade de vida através da retirada
desses materiais que são depositados na natureza, e por sua vez gerando economia na produção
de obras sustentáveis.
Os resultados encontrados na pesquisa bibliográfica comprovam a necessidade da
reciclagem e reutilização do RCC e o quanto essa iniciativa pode ajudar na reversão da poluição
gerada atualmente, motivando a continuidade das pesquisas para tornar o campo da engenharia
civil cada vez mais sustentável e com menos agressão ao meio ambiente.
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