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Introdução: O reaproveitamento dos resíduos torna-se cada vez mais relevante para a
sociedade contemporânea, pois este é o melhor método para destinação dos resíduos
visando o desenvolvimento sustentável. A indústria da construção civil tem grande
importância neste tema, seus resíduos representam um significativo percentual dos
resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas e sua disposição em locais inadequados
contribui para a degradação do meio ambiente. Diante do exposto, é fundamental
desenvolver pesquisas no sentido de se tirar partido de toda a potencialidade destes
resíduos e para sua aplicação adequada em um material imensamente utilizado, o
concreto. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da
utilização de resíduos sólidos da construção civil no preparo do concreto. Estudar as
principais características apresentadas por estes resíduos como agregados e as
propriedades dos concretos confeccionados com o mesmo, comparando-os aos
materiais convencionais.  Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica em
artigos científicos, dissertações, teses, publicações e livros cujos temas são
relacionados ao reaproveitamento dos resíduos provenientes da construção civil e
demolições; as aplicações dos mesmos em materiais de construção civil, com ênfase ao
concreto; os impactos ambientais causados pelo setor; a viabilidade da reciclagem e do
emprego destes resíduos, como forma de amenizar o despejo deste material em
bota-foras clandestinos e preservar o meio ambiente.  Resultados: Analisando-se a
literatura, verificou-se que a construção civil apresenta um índice elevado de resíduos,
uma produção de aproximadamente 50% de todos os resíduos sólidos gerados. Estes
desperdícios são devidos, normalmente, à ingerência nos processos construtivos e ao
cenário empírico-artesanal presente em grande parte das construções brasileiras.
A reciclagem é considerada a forma mais eficaz de reduzir os impactos ambientais dos
resíduos da construção civil. A viabilidade do emprego destes como agregados
reciclados dependerá do total conhecimento do seu comportamento quando
reaproveitados. Contudo, a heterogeneidade destes resíduos traz particularidades ao
agregado reciclado.
Notaram-se várias diferenças entre as propriedades apresentadas pelo agregado
convencional e o reciclado. No primeiro, a taxa de absorção de água não tem certa
relevância, pois estes apresentam pouca ou nenhuma porosidade. Os reciclados, porém,
apresentam considerável porosidade e, deste modo, altas taxas de absorção de água.
Observou-se também que a densidade influi na absorção e na resistência, quanto maior
a densidade menor a absorção e maior a resistência, fato que é explicado pela
porosidade do material. Verificou-se que concretos produzidos com resíduos de baixa
densidade (inferior a 2,2 g/cm³) apresentaram menor resistência e maior absorção de
água e, com isso, baixa eficiência para aplicações estruturais. 
 Conclusão: O desperdício não está associado apenas à geração de resíduos, mas
também na reutilização destes no processo de construção, desperdiçando suas
potencialidades como novos agregados. De maneira geral, os agregados reciclados têm
bom potencial para uso na construção civil, o que representa uma redução dos
impactos ambientais causados pelo setor.
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