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RESUMO

A indústria da construção civil é responsável por gerar uma relevante quantidade de resíduos e, por conseguinte ocasionar um grande impacto ao meio onde se encontra. O foco

principal do projeto baseia-se em investigar melhor as formas de reciclagem dos entulhos gerados por essa indústria, e a relevância da implantação dessa medida nos canteiros

de obra.

Para consumar tal objetivo, foi necessário obter os dados da quantidade de entulho gerado no Brasil, analisar os métodos de reciclagem de tais materiais, tendo como referencial

as pesquisas realizadas por Pinto (1986) e Levy (1997) em argamassas, Bodi (1997) em pavimentos e Zordan (1997) em concretos. Obter uma perspectiva do impacto que essa

reciclagem irá produzir no meio, posteriormente tentar encontrar um modo de reutilizar esses agregados que serão obtidos, na própria obra que o gerou. Enfim, uma análise das

vantagens e desvantagens da adoção desse método será realizada.

A pesquisa ainda não foi concluída. Com os resultados obtidos até o momento pode-se observar na parte quantitativa da mesma, através da análise de dados das bibliografias

citadas acima, que a maior parte da composição do entulho proveniente da construção civil das cidades brasileiras - cerca de 80%, é constituída de restos de argamassa e tijolos.

Na parte qualitativa, através de pesquisas sobre o assunto, pode se deduzir que é necessário o gerenciamento correto dos materiais e resíduos no canteiro de obras. A adoção

dessas medidas reduz o número de perdas, o que, portanto, diminui a quantidade de entulho. E ainda sim o entulho gerado, terá uma maior qualidade que influenciará num

melhor produto final reciclado.

Até o momento, uma breve investigação foi feita sobre a reciclagem desse entulho, contudo pode-se observar que o mesmo não possui um custo elevado e é relativamente

simples de ser realizada, normalmente semelhante a uma britagem. Contudo, no decorrer da pesquisa, com estudos mais detalhados, pode ser que essas observações sejam

alteradas.
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