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Introdução: A reciclagem de RCD’s para obtenção de agregados tem-se tornado uma
alternativa viável, pois além de não gerar despesas para lidar com os resíduos como se
fossem descartáveis, passa-se a inseri-lo novamente no processo construtivo como
agregado miúdo e/ou graúdo para confecção de argamassas, concretos (e etc.)
economizando matéria prima, diminuindo o percentual de perdas e consequentemente
reduzindo o valor da obra
Este trabalho busca estudar o processo de obtenção dos agregados reciclados e suas
características, bem como avaliar as propriedades e comportamentos de argamassas de
assentamento produzidas com estes, verificando se a viabilidade de sua aplicação.
 Objetivo: Avaliar as propriedades físicas da argamassa de assentamento levando-se
em conta a substituição do agregado miúdo natural (AMN) utilizado, por agregado
miúdo reciclado (AMR), de resíduos da construção e demolição (RCD) em
quantidades pré-determinadas, verificando-se a viabilidade de sua aplicação.
Metodologia: •	Revisão bibliográfica;
. Processo de reciclagem de RCD\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s;
Verificação das propriedades físicas do agregado miúdo reciclado (AMR) e sua
composição granulométrica;
•	Produção de argamassas com taxas de substituição de agregado natural por agregado
reciclado em teores de: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.
•	Determinação o teor de absorção de água de cada argamassa por imersão dos corpos
de prova;
•	Produção corpos de prova e verificar sua resistência à compressão axial.
 Resultados: O agregado reciclado possui diversas características que tornam
complexas a sua análise, sendo a composição gravimétrica de fundamental importância
para os processos de reciclagem, e obtenção de um agregado com potencial de
utilização na construção civil. O processo de reciclagem e a tipologia dos agregados
são responsáveis pela liberação de pasta de cimento o que confere ao agregado
reciclado um alto teor de finos em sua composição, fator responsável pela menor
massa específica do mesmo.
Constatou-se por meio da análise granulométrica que o agregado natural estudado
possuía uma distribuição menos uniforme das partículas. Já o agregado reciclado
apresentou uma melhor distribuição granulométrica, fator que pode representar uma
melhor densidade de empacotamento nas argamassas distribuindo melhor os esforços
internos da mesma, representando ganhos de resistência
Observou-se que os ganhos de resistências foram proporcionais aos acréscimos de
agregado miúdo reciclado, podendo-se destacar os traços com 75% e 100% de
agregados miúdos reciclados (AMR), apresentando médias de 10,87 e 11,04 MPa
respectivamente aos 28 dias, enquanto o traço de referência (Tref) obteve 5,74 MPa,
portanto, os ganhos para os traços T75 e T100 superaram os valores de Tref em mais
de 92%.
 Conclusão: Conclui-se que a adição do agregado miúdo reciclado (AMR) nas
argamassas é uma alternativa viável para uso dos mesmos, pois os resultados dos
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ensaios de caracterização física, resistência à compressão e higroscopia de todos os
traços realizados são satisfatórios e atendem aos requisitos exigidos para argamassas
de assentamento.
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