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Resumo 

 

Na atualidade, a preocupação com o destino final dos resíduos provenientes de 

construções e/ou demolições, aliada com a escassez de materiais naturais para a produção de 

agregados, tem incentivado o estudo sobre o reaproveitamento desses resíduos, devido ao 

desperdício de materias que são deixados em canteiros de obras. A reciclagem não somente 

acrescenta novos materiais ao mercado, como também gera benefícios adicionais, pois tem 

um custo inferior aos materiais convencionais e podem até mesmo viabilizar projetos de 

interesse social. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar a 

potencialidade da reutilização dos resíduos de construção e demolição (RCD) como agregado 

graúdo em concretos. Para tal estudo, foram moldados corpos de prova cilíndricos de concreto 

(10 x 20 cm) utilizando o cimento CP IV com 3 relações a/c (0,4, 0,5 e 0,6), empregando 3 

diferentes teores de substituição (25%, 50% e 100%) do agregado graúdo natural (Dmáx

 

 = 19 

mm) pelo agregado de RCD. Após 28 dias de cura foram realizados ensaios de resistência á 

tração por compressão diametral, compressão axial, porosidade, absorção d’água e massa 

específica. Além disso, foram realizadas uma análise de variância (ANOVA) e procurou-se 

modelar o comportamento das propriedades do material em função do teor de substituição e 

da relação a/c. Os resultados mostraram que com o aumento da relação a/c, maior a 

porosidade e menor resistência mecânica dos concretos. Além disso, o teor de agregado 

graúdo reciclado tem importância significativa em todas as variáveis analisadas. De forma 

geral, observou-se que os concretos com RCD apresentaram propriedades mecânicas 

satisfatórias, com real potencialidade de emprego em concretos na Construção Civil. 
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