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Introdução: O campo da construção civil é um dos segmentos mais importantes da
indústria, e tem um forte desempenho no aspecto econômico e no âmbito social.
Entretanto, esse setor representa uma das atividades que mais contribui para o alto
volume de resíduos gerados – Resíduos de Construção e Demolição (RCD), resultando
em diversos impactos ambientais, devido ao descarte inadequado e má gestão desses
resíduos. Ao classificar o RCD de acordo com sua agressividade, a resolução do
CONAMA 307/2002 torna possível o aproveitamento de tais resíduos, sendo uma
alternativa vantajosa para a relação custo-benefício, obtenção de matéria-prima e para
o desenvolvimento sustentável. Objetivo: Este trabalho apresenta um estudo sobre o
reaproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD), como agregado
miúdo reciclado, substituindo o agregado natural utilizado, verificando-se sua
viabilidade. Metodologia: O trabalho foi executado através de revisão bibliográfica,
baseada em leituras de artigos, dissertações e teses existentes, além dos documentos
normativos determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
com ênfase em reciclagem de resíduos, sustentabilidade e o reaproveitamento de RCD,
a fim de comprovar os benefícios dos agregados reciclados e a atuação vantajosa de
seu uso nos produtos da construção civil. Resultados: De acordo com estudos, o RCD
pode apresentar componentes com teores mais elevados quando comparados com
agregados naturais, mas qualquer diferença observada não descarta a possibilidade de
uso do RCD, sendo necessária avaliação conforme a necessidade de cada caso. Certas
influências também podem ser medidas com o uso de aditivos químicos, se necessário.
Por isso é importante que seja feito o tratamento dos resíduos passando pelo
beneficiamento, caracterização e a utilização dos agregados corretamente, para que o
produto final desejado atinja as características desejadas. Em alguns estudos, o uso de
RCD provocou aumento na resistência mecânica e melhor rendimento em outras
propriedades, como trabalhabilidade, quando utilizados na fabricação de argamassas,
por exemplo. Conclusão: Conclui-se que o uso de RCD como agregado merece uma
atenção especial, visto que, conforme estudos, tais resíduos apresentam baixo risco de
contaminação, além de contribuir para o desenvolvimento de mercado do RCD,
garantindo vantagem econômica e minimizando os impactos ambientais, requisito cada
vez mais necessário no ambiente de construção.
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