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Resumo 

 

Nos dias de hoje, tornam-se necessárias alternativas a fim de que ocorra a diminuição 

da poluição em virtude da escassez das matérias primas e o grande impacto ambiental que são 

característicos de uma grande maioria dos processos produtivos. Neste contexto, o setor da 

construção civil é um grande consumidor de matérias primas para a fabricação dos materiais 

empregados nas obras (calcário, argila, minérios de ferro, cobre, alumínio, entre outros) além 

de caracterizar-se por apresentar um grande desperdício dos materiais nos canteiros de obra, 

como gesso, argamassa, concreto e blocos cerâmicos. Dessa forma, tem-se que um fator de 

preocupação e relevância é o descarte dos resíduos de construção e demolição (RCD) no meio 

ambiente. A fim de evitar a disposição inadequada desses materiais e promover o reuso dos 

mesmos de uma forma sustentável, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas visando 

reciclar os RCD, em razão de seu grande volume, reaproveitando-os na confecção de 

agregados graúdos, por exemplo. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo 

principal avaliar a potencialidade de uso de RCD como agregado graúdo em concretos na 

construção civil. Para tanto, foram moldados corpos de prova cilíndricos (10 cm x 20 cm) de 

concreto com 3 relações a/c (XXXXX) com 3 teores de substituição de agregado natural por 

agregado reciclado (25%, 50% e 100%). Após 28 dias de cura foram realizados ensaios de 

resistência à compressão axial, tração por compressão diametral, absorção d’água, porosidade 

e massa específica. Os resultados mostraram que ao se aumentar o teor de agregado graúdo 

reciclado ... Além disso, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) a fim de verificar a 

significância dos resultados obtidos. Desta forma, verificou-se que  
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