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RESUMO

Conhecida como uma das indústrias que mais consomem recursos naturais e energia, a indústria da Construção Civil contribui massivamente para 
a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que geram efetivamente um impacto ambiental de grandes proporções. Uma das soluções 
apresentadas para o combate a este problema empenha-se em uma campanha de conscientização coletiva, onde o esforço na redução do 
consumo desses recursos, e a projeção de se tronar as construções mais eficientes tem sido essencial no processo. Um dos mecanismos aplicados 
a eficiência da sustentabilidade no setor da construção civil, concentra-se na concepção e execução do projeto, no planejamento de suas 
atividades e em fatores chave, tais como: diminuir o uso de recursos naturais e reutilizar os resíduos gerados, a fim de evitar-se o desperdício. O 
estudo do uso do do resíduo de lentes poliméricas se encaixa nesta temática, pois é um tipo de resíduo que, por derivar de um polímero, não se 
decompõe na natureza facilmente. Este tipo de resíduo tem sido analisado experimentalmente como substituição de agregados miúdos devido à 
sua granulometria. Combinando-se a solidez do reuso de diversos materiais em substituição à agregados naturais, com a evolução tecnológica, 
aprofundou-se o estudo experimental das propriedades do concreto convencional e  do concreto reciclado, de modo que a validação de sua 
utilização, depende diretamente da apresentação de resultados eficientes ainda na fase experimental. São investigadas as propriedades do 
concreto em virtude da porosidade apresentada pelo agregado de concreto reciclado e pela resistência característica do conjunto. O estudo do 
uso de agregado reciclado de concreto une a necessidade de se atender às demandas da sustentabilidade associadas à construção civil, assim 
como às necessidades associadas ao desenvolvimento de novas tecnologias do uso do concreto. Os resultados obtidos experimentalmente, para a 
substituição de 50% e 100% dos agregados miúdos, apontam para um material reciclado, também conhecido como concreto verde, que agrega 
valores satisfatórios de resistência, uma vez que o agregado miúdo reciclado é de origem conhecida e rastreável. Esses resultados mostram uma 
resistência característica aos 28 dias, do concreto reciclado, 10% inferior a do concreto convencional, sendo observadas as mesmas condições de 
laboratório para o processo de cura dos corpos de prova e utilização dos mesmos materiais componentes do traço de concreto, sejam estes 
agregados miúdos e agregados graúdos oriundos da mesma amostra. A pequena diferença entre o valor da resistência característica aponta para 
a premissa de que o controle tecnológico exercido sobre a composição do concreto reciclado produz um concreto de qualidade e resistência 
frente ao concreto convencional, além de proporcionar uma redução na volume de resíduos sólidos descartados na natureza.
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