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Introdução: Reutilizar os Resíduos da Construção e Demolição (RCD) em agregado é
uma possibilidade que tem sido comprovada por meio de pesquisas, estudos e
aplicações práticas. A grande quantidade desse resíduo, gerado pela indústria da
construção civil, tem expandido a busca pela otimização da reaplicação desses resíduos
na própria construção. Tais ações possibilitam a melhor utilização desse material,
tornando-o mais comercial e acessível, contribuindo de forma direta para uma
construção sustentável.  Objetivo: Essa pesquisa objetiva analisar índices variáveis de
materiais pulverulentos em argamassa de assentamento, produzidas com RCD, frente
aos ensaios de resistência à compressão axial simples e ao ensaio de densidade de
massa aparente.  Metodologia: Foram elaborados quatro traços utilizando como
agregado miúdo os RCD, provenientes de concreto e argamassa, variando em 0%, 5%,
10% e 15% o agregado pelo material pulverulento, além desses traços foi produzido
um com agregado natural, servindo como referência para os resultados obtidos. 
Resultados: O traço com 5 % de material pulverulento apresentou o maior valor de
resistência à compressão e de densidade de massa aparente inferior ao traço de
agregado natural, pois é em torno dessa fração que o material pulverulento preenche o
maior número de espaços vazios na argamassa. Os demais traços apresentaram
resistência e densidade inferiores ao da argamassa manufaturada com agregado
natural.  Conclusão: Esses dados indicam que a faixa de material pulverulento da NBR
15116 deve ser mais restrita, além disso, os dados permitem determinar a porcentagem
ideal de material pulverulento para que a argamassa responda de forma satisfatória aos
esforços mecânicos de compressão juntamente com um menor peso.
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