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RESUMO

Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o controle da geração excessiva e a disposição final ambientalmente segura 
dos resíduos sólidos. A preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos, em especial os provenientes da construção civil, tem aumentado 
ante o crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta ou esgotamento de áreas de disposição final. Várias pesquisas vêm 
sendo desenvolvidas com a intenção de minimizar os impactos ambientais causados pelo acúmulo e mal acondicionamento desses resíduos. 
Neste sentido, esta pesquisa vem contribuir com a análise da viabilidade da reciclagem de entulhos da construção civil na produção de concreto 
não estrutural, na cidade de Belém. O objetivo desta pesquisa foi a análise do reaproveitamento de resíduos sólidos, provenientes de 
construções, na confecção de concreto, possibilitando economia, diminuição de recursos naturais e melhoria do  desempenho do produto. A 
pesquisa foi desenvolvida realizando-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico sobre o tema, e analisando-se amostras de resíduos gerados 
por construtoras na região metropolitana de Belém. Foi realizada a caracterização física de amostras de agregados miúdos e graúdos oriundos de 
resíduos de telhas e blocos cerâmicos, assim como de elementos de estruturas de concreto. Posteriormente, foi realizada a análise de 
desempenho por meio da comparação dos resultados dos ensaios mecânicos em corpos de prova de concreto, confeccionados com agregados 
convencionais e com agregados reciclados. Os resultados obtidos indicam que tanto os agregados miúdos quanto os graúdos, reciclados, 
apresentam comportamentos semelhantes aos correspondentes agregados convencionais. Comportamento também observado na análise dos 
ensaios mecânicos nos corpos de prova de concreto com resíduos, comparados aos corpos de prova com agregados convencionais, evidenciando, 
assim, a viabilidade de utilização dos resíduos pesquisados para a finalidade proposta por esta pesquisa. Ao final deste, conclui-se que a utilização 
de resíduos da construção civil para a produção de concretos não estruturais, constituem-se como uma alternativa viável para a redução dos seus 
custos de produção, poupando recursos naturais e evitando, assim, o descarte de substâncias que poderiam causar impactos ao meio ambiente.
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