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Introdução: Diante do crescimento acelerado da construção civil em todo país há um
aumento significativo no volume de recursos minerais explorados. Junto ao amplo
crescimento produtivo há um enorme aumento na quantidade de resíduos. Há buscas
constantes de alternativas de reciclagem dos Resíduos de Construção e Demolição
(RCD) gerados ao longo das etapas da construção civil com finalidade de redução aos
impactos causados devido alto consumo de matéria-prima natural. Estes resíduos
passados por processos recicláveis podem ser aproveitados em acabamentos no próprio
local de obra. Sendo assim, é importante estudos para caracterização de cada resíduo
na criação da argamassa para revestimento. Objetivo: Este trabalho apresenta um
estudo sobre a utilização de Resíduo da Construção e Demolição como matéria-prima
alternativa para manufatura de argamassas.  Metodologia: Foi realizada uma pesquisa
em livros, artigos científicos, teses e dissertações, sobre a argamassa, propriedade
mecânica, identificação, segregação e classificação dos resíduos. Além disso, foi feita
uma pesquisa sobre o RCD, sua característica e constituição.   Resultados: Verificou-se
a existência de traços da argamassa com substituição do agregado natural pelo
agregado reciclado, obtendo resultados satisfatórios em cada traço com seu respectivo
índice de consistência sendo realizado pelo ensaio flow table.  Demonstram que a
resistência à compressão foi determinada aos 14 e 28 dias e resistência à aderência foi
realizada aos 37 dias. Foi observado que a substituição do agregado natural pelo
agregado reciclado requer mais água para manter a mesma trabalhabilidade,
aumentando a resistência à compressão e a resistência de aderência ao substrato. Já
algumas pesquisas não apresentam resultados satisfatórios. Os testes devem ser
realizados conforme norma NBR 12253 para atender as condições de uso para
argamassa. Com a utilização dos agregados reciclados na produção da argamassa pode
obter uma taxa ótima de substituição entre 30% e 40%.  Conclusão: Necessários
estudos aprofundados para determinar cada tipo de elemento para substituição de
agregados naturais por agregados reciclados. Por meio de testes padronizados,
comparando-se eficácia do agregado reciclado em relação com  agregado natural. No
entanto com resultados satisfatórios o RCD pode ser utilizado como matéria-prima
alternativa para manufatura de argamassas.
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