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RESUMO

A necessidade da pesquisa de materiais voltados à construção civil vem crescendo devido à necessidade da seleção adequada de materiais, baseados no desempenho do

sistema em estudo, bem como na escassez cada vez mais constante de matéria-prima. Neste sentido, a avaliação da viabilidade técnica do aproveitamento de resíduos de

construção civil na fabricação de concretos de cimento Portland (CCP) passa a ser objeto de interesse. Esta avaliação passa pela composição da incorporação de resíduos de

construção civil na fabricação de CCP, realização de testes de resistência mecânica, composições químicas, microestrutura, absorção de água e resistência ao desgaste para

verificar se os concretos com a adição de resíduos de construção civil se enquadram nas normas e legislações pertinentes. Os resultados indicam a viabilidade do uso de

materiais reciclados tanto na fração granulométrica fina, quando na grossa e que com o auxílio de aditivos, as principais características necessárias aos concretos de cimento

Portland são alcançadas. A construção civil é o maior consumidor de recursos naturais e um dos maiores geradores de resíduos, contribuindo muito para a escassez de

matéria-prima e com a degradação do meio ambiente. A utilização de resíduos de construção civil em concretos de cimento Portland (CCP) tem demonstrado ser muito

importante para o meio ambiente e também para o desempenho do concreto, tanto nas propriedades do estado fresco e endurecido, como no aspecto da durabilidade. A

incorporação de resíduos na produção do CCP pode proporcionar economia de materiais e contribuir de forma substancial para o desenvolvimento sustentável.
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