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Introdução: A poluição do ambiente, por dispersão irregular dos RCC(resíduos de
construção civil), vem causando grandes problemas ambientais.
A sustentabilidade desses resíduos foi uma forma encontrada para controle da
dispersão desses poluentes. Através da reutilização desses resíduos na própria indústria
de construção civil têm-se grandes benefícios como: economia na obra e também
redução dos problemas ambientais.
As aplicações de agregados reciclados de RCC estão concentradas em pavimentações,
concretos, blocos, tijolos, argamassas,entre outros. 
 Objetivo: Utilizar software de modelamento matemático para as análises;
Correlacionar propriedades mecânicas, físicas e/ou químicas dos resíduos em
aplicações específicas da construção civil;
Construção e análise de respostas de modelos matemáticos para indicar o uso correto
do resíduo em construção civil.
 Metodologia: Será produzida argamassa de assentamento com a
utilização de RCC como agregado miúdo reciclado. 
Serão manufaturados corpos de prova de argamassa com a adição de 25%, 50%, 75% e
100% de resíduo. Para comparação dos resultados foi produzida argamassa padrão
(sem adição de resíduo). As propriedades a serem avaliadas na argamassa foram
absorção de água, altura higroscópica e resistência à compressão axial simples.
 Resultados: Como resultado dos traços confeccionados, obteve-se os melhores valores
dos ensaios com os traços T75% e T100%. Onde o primeiro utiliza-se 75% de
agregado miúdo reciclado, já o segundo utiliza 100%. Isto indica que o acréscimo de
agregado reciclado melhorou as propriedades analisadas. O maior valor obtido nos
ensaio foi, 11,24 MPa de Resistência a Compressão Axial, 4,73% de absorção de água
e 34% de altura higroscópica, estes valores são correspondentes a uma amostra do
traço T100%.	
Para analisar o comportamento das variações dos resultados encontrados dos ensaios,
foi trabalhado os valores agrupados para análise estatística, para verificar a interação
dessas propriedades.  Os modelos criados foram: exponencial, linear, logaritmo,
polinomial, potência. O modelo de regressão que apresentou melhor representatividade
para expressar a dependência entre as propriedades estudadas foi o linear. 
Os coeficientes de determinação de todos modelos se apresentaram bem próximos da
unidade. Segundo a literatura quando mais próximo da unidade melhor será a
qualidade do seu modelo matemático. 
Outro parâmetro foi à análise de resíduo, utilizada também para escolha do modelo
mais adequado. Foram criados três gráficos de resíduo para cada relação, sendo: linear,
exponencial, potência. Onde gráficos lineares de resíduo obtiveram melhor resposta.
Conclusão: O artigo aponta a utilização dos resíduos substituindo materiais para a
construção civil, utilizando areia reciclada no canteiro de obra. Através da modelagem
matemática foi possível analisar por meio de técnicas matemáticas as propriedades da
argamassa. Dentre os modelos matemáticos encontrados, o  mais eficaz  foi o linear.
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