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Resumo 

Introdução: a pesquisa de novas técnicas de produção e avaliação da qualidade dos artefatos de concreto obtidos a partir da 
reciclagem de resíduos sólidos da construção civil (RCC) permitindo subsidiar o planejamento de ações que possam promover o 
desenvolvimento socioeconômico sem comprometer a sustentabilidade ambiental, estabelecendo formas de utilizar os agregados 
produzidos a partir dos RCC, provenientes de construções novas, reformas (principalmente as residenciais), reparos e demolições de 
obras de construção civil. Objetivo: desenvolver técnicas de produção de artefatos de concreto que utilizam em sua composição 
agregados provenientes da reciclagem do concreto do RCD. Materiais e Métodos: o estudo foi delineado como 
experimental/comparativo, com ensaios destrutivos dos corpos de prova produzidos com agregados reciclados (grupo tratado) e corpos 
de prova produzidos com agregados tradicionais (grupo controle) e posterior análise estatística dos dados coletados através da 
comparação das médias utilizando o teste t de Student. Resultado: Encontrou-se a dosagem ideal para cada tipo de artefato produzido 
com agregados reciclados, de forma que seja a mais econômica e ambientalmente sustentável. Deseja-se, impactar positivamente a 
sociedade civil conscientizando-a da importância da destinação correta dos RCD, e a importância do manejo adequado para a 
qualidade de vida da comunidade e a sustentabilidade ambiental. Conclusão: Durante a realização dos experimentos foi coletado 
dados referentes às características estruturais dos artefatos e também os processos que envolveram a reciclarem, classificação 
granulométrica dos agregados e as dosagens ótimas na relação agregados, água e cimento, sempre focando as dimensões do tripé 
Ambiental, Social e econômico. Palavras-Chave: Reciclagem; Concreto; Artefatos de Concreto. 
 

Abstract 

Introduction: the search for new production techniques and quality assessment of concrete artifacts obtained from the recycling of solid 
waste construction (RCC) allowing the planning of actions that can promote economic and social development without compromising 
environmental sustainability, establishing ways to use the aggregate produced from the RCC, from new buildings, renovations (mainly 
residential), repairs and demolition of construction works. Objective: To develop concrete artifacts production techniques they use in 
their composition aggregates from recycling of RCD concrete. Materials and Methods: The study was designed as an experimental / 
comparison with destructive testing of specimens produced with recycled aggregates (treated group) and specimens produced with 
traditional aggregates (control group) and statistical analysis of data collected by comparing of means using Student's t test. Results: 
We found the optimal dosage for each type of artifact produced with recycled aggregates, so that is the most economically and 
environmentally sustainable. , Want to positively impact civil society raising awareness to the importance of proper disposal of RCD, and 
the importance of proper management for the community's quality of life and environmental sustainability. Conclusion: During the 
experiments were collected data on structural characteristics of artifacts and also the processes involved in recycling, grain size 
classification of aggregates and optimal dosages in aggregate ratio, water and cement, always focusing on the dimensions of 
environmental tripod, Social and economic. Keywords: Recycling; Concrete; Concrete artifacts. 
Contato: nip@unicesp.edu.br 
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Introdução 

Ao longo da vida, notou-se o excessivo 
crescimento habitacional acumulado, em maior 
número, nas grandes cidades, e o avanço 
tecnológico e industrial vem consumindo um 
grande percentual dos recursos naturais, trazendo 
uma série de alterações ao meio ambiente. Não 
podendo deixar de mencionar o campo da 
construção civil, por ter um destaque importante 
em acolher a necessidade da humanidade, 
priorizando a moradia e infraestrutura.  Esse 
mesmo campo é oriundo de um extenso 
percentual de consumo dos recursos naturais, 
além de ser gerador da maior parte dos resíduos 
sólidos, tendo como sua fundamental fonte 
poluidora, a formação de cimento.  

Ao considerar que, em alguns locais do 

planeta já foram ultrapassados os limites de 
capacidade da natureza absorver a quantidade de 
resíduos produzidos pelo homem, ter uma 
consciência ambiental moderna, pensar 
ecologicamente com orientação a conciliar os 
desenvolvimentos econômico, social e ambiental, 
é um uma atitude relevante e deve provocar 
inquietudes, pois as recentes mudanças climáticas 
e o aumento dos desastres naturais são alguns 
exemplos do impacto causado pelo homem, 
fazendo com que as políticas públicas mundiais 
considerem que, se algo não for feito, o custo do 
impacto ambiental causado será extremamente 
alto, tanto social quanto economicamente falando. 

Identifica-se concreto o material constituído 
pela mistura de cimento, água, agregado graúdo 
(brita ou cascalho) e agregado miúdo (areia). Na 
verdade, trata-se do material de construção mais 



  
 

utilizado na construção civil.  Por isso, esse 
trabalho evidencia os problemas associados com a 
formação de resíduos da construção e demolição 
(RCD), destacando sua finalidade na reutilização.   

O concreto é muito requisitado na área da 
construção civil. No entanto, sua produção causa a 
emissão de gases poluentes na atmosfera, como o 
CO2, e seu destino final é, quase sempre, lixões a 
céu aberto, causando sérios danos ao meio 
ambiente.   

É premente a adoção de soluções que 
busquem mitigar os efeitos gerados pela 
construção civil que são nocivos ao meio ambiente 
sob vários aspectos. A utilização em escala cada 
vez maior de recursos não renováveis, como 
calcário na produção de cimento, rochas e areias, 
empurra cada vez mais as fronteiras naturais da 
exploração em direção ao esgotamento das 
reservas. A própria extração de minerais provoca 
danos futuros ao entorno da atividade de difícil 
saneamento, o que compromete o equilíbrio 
ecológico em prol do desenvolvimento econômico. 
De outro prisma, se acompanha a altíssima 
geração de resíduos pela indústria da construção 
que são, de maneira geral, negligenciados quanto 
à sua destinação segura e inócua. 

A reciclagem do concreto endurecido em 
agregado graúdo para ser utilizado novamente em 
concretos estruturais, tem se mostrado como uma 
alternativa de fácil argumento junto a construtores 
e engenheiros. Contudo, há que se buscar maior 
fundamentação teórico-prática para tais 
argumentos, no que tange às características 
técnicas dos materiais oriundos desta ação. 

Por falta de um parâmetro que sirva de 
índice de qualidade para os agregados reciclados, 
estudos têm abordado diferentes formas de utilizá-
los. Um deles é a sua utilização apenas como 
substituto de parte do agregado natural (miúdo 
e/ou graúdo), de forma a não afetar tanto as 
propriedades do concreto. Outra forma vem a ser 
a investigação do efeito de várias composições do 
agregado sobre as propriedades do concreto, 
como que buscando uma composição ideal. 

Diante do exposto, vê-se que a porosidade 
é uma propriedade com grande potencial para 
servir como parâmetro de controle do agregado 
reciclado, podendo ser monitorada por meio de 
sua massa específica e/ou absorção de água.  

 

Materiais e Métodos 

Para a execução deste estudo, foi 
necessário dividir o trabalho em algumas fases:  

 Primeira fase: Teve como objetivo a revisão de 
literatura; 

 Segunda fase: Houve uma exploração na 
conceituação e classificação do RCD; 

 Terceira fase: Utilizou 20 corpos de provas com 
percentuais diferentes. Sendo 5 deles, 
totalmente feitos de concreto convencional, e 
os junto aos outros 15, foram misturados com o 
RCD a 25, 50 e 75%. Esses corpos de prova 
foram quebrados em 5 dias diferentes; 

 Quarta fase: Avaliou a resistência à 
compressão das misturas do RCD com o 
concreto convencional, e a análise da amostra 
obtida para se compreender com qual tipo de 
resíduo está lidando; 

 Quinta fase: Destinada à realização dos 
ensaios, com resultados da compreensão 
acerca da eficiência do concreto reciclado em 
comparação com o concreto convencional. 

Caracterização do Estudo: O presente trabalho 
se caracteriza como um estudo comparativo, no 
qual artefatos produzidos com o método tradicional 
terão suas resistências comparadas com artefatos 
produzidos com agregados reciclados. 

Amostra: A amostra será constituída por peças 
produzidas pelo método tradicional e por peças 
produzidas com agregado reciclado. 

Procedimentos do estudo: Para realização do 
presente estudo, foi necessário medir as 
resistências às compressões de artefatos de 
concreto produzidos sem o uso de material 
reciclado, com a de artefatos produzidos com o 
uso de material reciclado. 

Foi necessário encontrar a dosagem ideal 
de material reciclado utilizado na produção dos 
artefatos, para depois comparar com as 
resistências dos artefatos produzidos com 
dosagem tradicional. 

Para cada dosagem, serão produzidas 3 
peças com material reciclado, e 3 peças com 
material não reciclado e esses corpos de prova 
serão rompidos com 7, 14 e 21 dias após sua 
produção e as resistências serão comparadas. 

 

Instrumentos  

Para este ensaio, foram utilizadas as 
dependências do Laboratório de Materiais para a 
produção e execução do teste de compressão.  

Foram escolhidos 20 corpos de prova, 
moldados para cada uma das misturas, com 
dimensões de 14 x 19 x 39 mm (todos os blocos 
confeccionados estavam de acordo com a Norma 
NBR 6136(ABNT, 1994). Os materiais utilizados 
para a composição dos materiais, foram de 25, 50 
e 75% de agregado graúdo. 

 

Análise Estatística: Encontrou-se a 
dosagem ideal para cada tipo de artefato 
produzido com agregados reciclados, de forma 



  
 

que seja a mais econômica e a mais 
ambientalmente sustentável, além de proporcionar 
a valorização social das comunidades e pessoas 
que produzam os materiais de construção com as 
técnicas desenvolvidas no trabalho. Com a 
realização do teste t de Student, encontrou-se 
P=0,02 na comparação do RCD a 25% com o 
controle; P=0,0009 na comparação do RCD a 50% 
com o controle; e P=0,002 na comparação do 
RCD a 75% com o controle. Essas diferenças nas 
médias são explicadas devido à taxa de absorção 
de água ser maior no RCD que no material natural.   
O importante é que após 28 dias, o concreto 
produzido com RCD a 25% teve o valor da 
resistência muito próximo de 25 MPa. 

 

Discussão/ Resultados 

No Brasil, grupos de ambientalistas e 
estudiosos sobre o  assunto vêm alertando sobre a 
necessidade de o país posicionar-se em prol da 
sustentabilidade que avança e envolve, cada vez 
mais, profissionais de diversas áreas; e estes, em 
certos momentos, se reúnem para trabalhar em 
conjunto na busca de soluções para esse desafio 
proposto.  

“A incorporação de práticas de 
sustentabilidade na construção é uma tendência 
crescente no mercado. Sua adoção é “um caminho 
sem volta”, pois diferentes agentes – tais como 
governos, consumidores, investidores e 
associações. Alertam, estimulam e pressionam o 
setor da construção a incorporar essas práticas 
em suas atividades” (CORRÊA, 2009) 

Corrêa, (2009) menciona que as 
construções, as reformas, as ampliações e as 
demolições são atividades altamente geradoras de 
RCD, e sua origem representa 59% das reformas. 
O mesmo explica a  Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura - AsBEA, o Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS e 
outras instituições que apresentam diversos 
princípios básicos da construção sustentável, 
dentre os quais destacamos: 

 Aproveitamento de condições naturais locais; 

 Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao 
ambiente natural; 

 Implantação e análise do entorno; 

 Não provocar ou reduzir impactos no entorno – 
paisagem, temperaturas e concentração de 
calor, sensação de bem-estar; 

 Qualidade ambiental interna e externa; 

 Questão sustentável da implantação da obra; 

 Adaptar-se às necessidades atuais e futuras 
dos usuários; 

 Uso de matérias-primas que contribuam com a 
eco-eficiência do processo; 

 Redução do consumo energético; 

 Redução do consumo de água; 

 Reduzir, reutilizar, reciclar e dispor 
corretamente os resíduos sólidos; 

 Introduzir inovações tecnológicas sempre que 
possível e viável; 

 Educação ambiental: conscientização dos 
envolvidos no processo. 

 

Assim, em 2002, a Resolução CONAMA 307, 
alterada pela Resolução 348/2004, determinou 
que o gerador do resíduo sólido fosse o 
responsável pelo gerenciamento desses 
resquícios. Essa determinação representou um 
importante marco legal, determinando 
responsabilidades e estipulando a segregação dos 
resíduos em diferentes classes e encaminhando-
os para reciclagem ou disposição final adequada. 

Porto (2008) informa que diante de tantas 
razões, a produção dos RCD são problemas 
relacionados ao projeto pela falta de precisão nos 
memoriais prescritivos, baixa qualidade dos 
materiais adotados, falta de definições e/ou 
detalhamento satisfatório relacionados à falta de 
processos de reutilização e reciclagem no canteiro. 
De acordo com o mesmo, “O entulho é um dos 
resíduos industriais mais heterogêneos, ele é 
constituído de restos de praticamente todos os 
materiais de construção (argamassa, areia, 
cerâmicas, concretos, madeiras, metais, papéis, 
plásticos, pedras, tijolos, tintas, etc.” 

O avanço em termos da legislação veio 
quando o Governo Federal, através da Lei n° 12 
305/2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), criou os instrumentos necessários 
para o Brasil enfrentar os principais problemas 
ambientais, econômicos e sociais que surgem 
quando o manejo dos resíduos sólidos é feito de 
forma inadequada. Porto (2008) explica que “Os 
entulhos podem gerar riscos sanitários e 
ambientais que representam, principalmente na 
disposição final inadequada. Seu descarte 
indevido causa problemas sanitários 
(enfermidades veiculadas por vetores e poluentes 
químicos), ambientais (contaminação do solo e 
água subterrânea), sociais (catação), econômicos 
(desvalorização de áreas, comprometimento do 
sistema de drenagem, desperdício de materiais e 
energia).” 

 

Segundo a resolução 307 do CONAMA, os 
resíduos são classificados como “Resíduos da 
construção civil: são os provenientes de 
construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes 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 etc., comumente chamados de 



  
 

entulhos de obras, caliça ou metralha” (Brasil,2002) 

Contudo, o fato dessa Resolução não 
incluir os resíduos de amianto na Classe D, gerou 
como consequência uma nova publicação, 
constituído pela Resolução 348/2004 que 
acrescenta o amianto na Classe D. 

Segundo Brasil (1998), este resíduo de 
amianto é caracterizado como perigoso. Na 
Resolução CONAMA nº 235, de 7 de janeiro de 
1998, classifica o amianto em pó (asbesto) como 
resíduos perigosos. 

QUADRO – CLASSIFICAÇÃO DOS RCC 
SEGUNDO A RESOLUÇÃO 307: 2002 - CONAMA 

Tipo de 
RCC 

Definição Exemplos Destinações 

Classe A Resíduos 
reutilizáveis 
ou recicláveis 
como 
agregados; 

- Resíduos de 
pavimentação e 
de outras obras 
de infraestrutura, 
inclusive solos 
provenientes de 
terraplanagem; 

- Resíduos de 
componentes 
cerâmicos 
(tijolos, blocos, 
telhas, placas de 
revestimento 
etc.), argamassa 
e concreto; 

- Resíduos 
oriundos de 
processo de 
fabricação e/ou 
demolição de 
peças pré-
moldadas em 
concreto (blocos, 
tubos, meios-fios 
etc) produzidas 
nos canteiros de 
obras; 

Reutilização ou 
reciclagem na 
forma de 
agregados, ou 
encaminhados 
às áreas de 
aterro de 
resíduos da 
construção civil, 
sendo dispostos 
de modo a 
permitir a sua 
utilização ou 
reciclagem 
futura; 

Classe B São os 
resíduos 
recicláveis 
para outras 
destinações; 

- Plásticos, 
papel/papelão, 
metais, vidros, 
madeiras e 
outros; 

Reutilização/ 
reciclagem ou 
encaminhamento 
às áreas de 
armazenamento 
temporário, 
sendo disposto 
de modo a 
permitir a sua 
utilização ou 
reciclagem futura 

Classe C São os 
resíduos para 
os quais não 
foram 
desenvolvidas 
tecnologias ou 
aplicações 
economicame
nte variáveis 
que permitam 
a sua 
reciclagem/ 
recuperação; 

- produtos 
oriundos do 
gesso; 

Armazenamento, 
transporte e 
destinação final 
conforme 
normas técnicas 
específicas; 

Classe D São os 
resíduos 
perigosos 
oriundos do 
processo de 
construção; 

- tintas, 
solventes, óleos 
e outros, ou 
aqueles 
contaminados, 
oriundos de 
demolições, 
reformas e 

Armazenamento, 
transporte, 
reutilização e 
destinação final 
conforme 
normas técnicas 
especifica ; 

reparos de 
clínicas 
radiológicas, 
instalações 
industriais e 
outros 

 

A indústria nacional tem no setor da 
construção civil um de seus principais segmentos, 
sendo por vezes considerada um termômetro 
indicativo do crescimento econômico e social. 
Entretanto, ela é responsável por gerar impactos 
ambientais, e seus resíduos têm representado um 
grande problema para ser administrado. Por ser 
um setor que utiliza um montante expressivo de 
recursos naturais, as obras da construção civil 
corroboram para alteração da paisagem e, como 
qualquer atividade desenvolvida pela sociedade, 
gera resíduos. Por um lado, se houver a 
disposição irregular desses restos, problemas de 
ordem estética, ambiental e de saúde pública 
podem ser gerados. De outro lado, constitui um 
problema de cunho regional/municipal, 
sobrecarregando, assim, os sistemas de limpeza 
pública. 

Para facilitar a implantação de um Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, a 
Resolução CONAMA 307 Art. 3° traz: “Os resíduos 
da construção civil deverão ser classificados, para 
efeito desta Resolução, da seguinte forma: 

I – Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos 
de pavimentação e de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos 
de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de 
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 
meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II – Classe B – são os resíduos recicláveis para 
outras destinações, tais como: plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

III – Classe C – são os resíduos para os quais não 
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação; 

IV – Classe D – são resíduos perigosos oriundos 
do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros bem 
como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde.” (BRASIL, 2002) 



  
 

As quantidades no volume dos RCC dão um 
tom de urgência para a questão, já que a 
estimativa é de que venha a representar de 50 a 
70% da massa de resíduos sólidos urbanos, dos 
5.564 municípios brasileiros. 72,44% dos 
municípios avaliados pela PNSB, possuem serviço 
de manejo de resíduos de construção civil, sendo 
que 2.937 (52,79%), exercem o controle sobre os 
serviços de terceiros para os resíduos especiais. A 
maioria dos municípios (55,26%), exercem o 
controle sobre o manejo de resíduos especiais 
executados por terceiros para manejo de RCC. 

Através do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – SNIS, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
publicou, em 2010, um mapa que identificou os 
municípios brasileiros que coletavam RCC, seja 
pelo próprio município, seja pela contratação de 
terceiros, e mapeou também os municípios que 
cobram pela prestação desses serviços. A soma 
das quantidades em volume e peso dos RCC 
coletados representa uma estimativa nacional, 
chegando a coletar aproximadamente 
7.192.372,71 t/ano de origem pública, e 
7.365.566,51 t/ano de RCC de origem privada. É 
razoável supor que esses quantitativos não 
representam a real situação, pois de acordo com 
dados levantados pelo IBGE, apenas 7,04% dos 
municípios considerados, possuem alguma forma 
de processamento dos RCC. 

A Lei n° 12.305/2010, preconiza a utilização 
dos 3R, quais sejam: reduzir a quantidade de 
resíduos gerados, tendo em vista que se deve 
evitar ao máximo a geração do resíduo; a 
reutilização do resíduo em outro ponto na obra, 
evitando o desperdício de material que pode ser 
aproveitado; e só então reciclar resíduo que não 
puder ter sido aproveitado nos processos 
anteriores. Essa reciclagem pode ser feita no 
próprio canteiro de obra ou em um local externo 
dedicado para esse fim. 

Correa (2009) deixa claro que “Os principais 
resultados produzidos pela reciclagem do entulho 
são os benefícios ambientais. A equação da 
qualidade de vida e da utilização não predatória 
dos recursos naturais é mais importante que a 
equação econômica. Os benefícios são 
conseguidos não só por se diminuir a deposição 
em locais impróprios como também por minimizar 
a necessidade de extração de matéria-prima em 
jazidas, o que nem sempre é adequadamente 
fiscalizado. Reduz-se, ainda, a necessidade de 
destinação de áreas públicas para a deposição 
dos resíduos”. 

As misturas definidas no estudo de 
dosagem ora realizado, foram analisadas a partir 
de suas características em estado fresco e 
endurecido. Para substituição dos agregados 
convencionais pelos agregados reciclados para a 
confecção de um concreto sustentável que 

pudesse substituir o concreto convencional 
utilizado na obra, foram feitos os ensaios de 
caracterização do RCD, assim como os ensaios 
para a análise das características deste novo 
concreto, com um traço padrão. 

Para a absorção de água, o agregado 
graúdo foi ensaiado e o resultado foi muito 
parecido ao do controle, uma diferença de 0,59%. 
Os resultados dos ensaios do agregado graúdo do 
RDC a 25%, chegaram a uma resistência de 24,96 
Mpa. Porém “a análise mais importante a ser feita 
nesse caso relaciona-se ao fato de que os maiores 
índices de absorção dos agregados de concreto 
não acarretam aumento da absorção do concreto 
endurecido. Desta forma, a influência que o tipo de 
agregado exerce sobre a absorção do concreto 
está relacionada ao arranjo granular entre os 
diferentes agregados.” MODLER (2008) 

Estes resultados corroboram a aferição com 
relação à quantidade de água necessária quando 
feita a execução do estudo de dosagem. Naquela 
ocasião, ficou claro que a presença de agregado 
reciclado tornava o ajuste da trabalhabilidade uma 
atividade bastante delicada. Quanto mais tempo 
passava, desde o início da mistura, maior o 
manuseio do concreto. 

A meta, neste ponto da pesquisa, passou a 
ser, então, ajustar o slump da mistura o mais 
rápido possível, sob pena de abandonar a amostra, 
devido essa apresentar valores de trabalhabilidade 
além do especificado com mínimas quantidades 
de água adicionadas. 

 

A partir dos resultados médios obtidos da 
compressão dos blocos experimentais, observa-se 
que o valor mínimo estabelecido pela norma NBR 
6136 (ABNT, 1994), que é de 4,5 MPA, foi 
alcançado com a idade de 3 dias . 

Conclusão: 

Essa pesquisa abordou, principalmente, o 
sucesso da reciclagem dos resíduos sólidos da 
construção civil, e o recebimento do resíduo da 
construção e demolição (RCD) classe A como 
agregado reciclado, o qual vem sendo empregado 
como matéria prima para concreto não estrutural. 



  
 

Tendo em vista o maior desenvolvimento 
sustentável, o campo da construção civil vem 
renovando para diminuir o máximo possível os 
impasses ambientais provenientes de sua cadeia 
produtiva, de modo que o aproveitamento de 
resíduos da construção e demolição (RCD) na 
fabricação de concreto, seja uma excelente forma 
de se aproveitar matérias que anteriormente eram 
rejeitadas. O reaproveitamento de materiais é a 
forma mais produtiva de fechar o ciclo de vida dos 
materiais. 

A pesquisa evidenciou que o concreto 
reciclado tem um bom desenvolvimento, por ter 
uma redução no fck, comparado com o concreto 
convencional não muito significante, o que já era 
previsto, tornando-o indicado para uso em peças 
pré-fabricadas de pequeno porte que não exigem 
esforço estrutural relevante. 

Normalmente é possível afirmar que o 
emprego de agregados reciclados para a produção 
de concreto, é completamente viável em relação 
às propriedades mecânicas estudas nesta 
pesquisa. Contudo, deve-se atentar para o 
abatimento do concreto que, de acordo com um 
dos traços estudados, não tornou-se satisfatório, 
havendo a necessidade de adultera-lo.  

Entretanto, é interessante que mais 
pesquisas sejam executadas nessa área, tendo a 
viabilidade e a utilização destes concretos para 
fins estruturais, atentando para inúmeras 
propriedades do concreto, e que diretrizes sejam 
produzidas para que haja uma padronização, 
especialmente dos materiais utilizados para o 
concreto sustentável apresentado nesta pesquisa. 
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