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Resumo: Nos últimos anos, visando reduzir emissões e a geração de resíduos em seus 
processos produtivos, a busca pela sustentabilidade tem-se incorporado de uma forma 
mais substancial como alvo estratégico para algumas organizações. Neste contexto, cita-
se a Indústria da Construção Civil (IC), que apesar de ser uma das maiores 
consumidoras de recursos naturais do planeta e emissora de elevados volumes de CO2, é 
também um das que apresenta maior potencialidade de incorporar rejeitos e reduzir 
emissões em seus processos produtivos. Neste contexto, essa pesquisa visa produzir 
concretos ecoeficientes (concretos com menor impacto ambiental) por meio da 
substituição de agregados naturais pela fração fina do resíduo de construção e 
demolição (RCD), que é um resíduo gerado em grande escala no País (50% do resíduo 
sólido urbano é composto por RCD, havendo ampla disponibilidade de matéria-prima). 
Destaca-se que o emprego de resíduos para a produção de concreto também traz 
benefícios ambientais ao setor da construção, sendo de interesse coletivo o 
desenvolvimento de materiais que os incorporem na sua produção. Todavia, os produtos 
derivados de resíduos podem reduzir a resistência mecânica e a durabilidade final do 
concreto, devendo ser realizados estudos de dosagem e controle tecnológico para 
posterior emprego em obras de engenharia. Os resultados obtidos indicam a 
potencialidade de emprego deste resíduo na produção de concreto.  
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