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RESUMO

 A indústria da construção civil é considerada uma das esferas da economia mundial que mais consome energia e que extrai grande quantidade de recursos naturais para a

produção de materiais de construção, porém, também é um dos maiores setores geradores de resíduos sólidos os quais são denominados Resíduos de Construção e Demolições

(RCD). A transformação de resíduos sólidos em novos produtos utilizáveis constitui uma solução ideal que permite a otimização dos recursos econômicos. O concreto é um

material de construção largamente utilizado e é produzido a partir de aglomerante (cimento) e agregados naturais (areia e cascalho). O seguinte projeto tem como objetivo o

estudo da viabilidade técnica da utilização de RCD beneficiado na composição do concreto. Foi utilizado RCD tipo A, com composição mista (resíduos de concretos, argamassas

e cerâmicos), onde o mesmo foi beneficiado (triturados e moídos) de acordo com a NBR15116. Posteriormente, foi realizado ensaios de granulometria e massa específica a fim

de caracterizar o material RCD como agregado. Foi obtido, pelo ensaio de granulometria do diâmetro máximo característico do grão o valor de 4,8mm, e uma massa especifica de

3,74g/cm3. Vale ressaltar, que além dos RCD, todos os materiais para produção de concreto (areia, brita e cimento) foram caracterizados para determinação de m traço

especifico de 25 Mpa. O traço encontrado foi de 1:1,75:1,89:0,7 a/c (cimento, areia, brita, relação cimento/água). Foram moldados corpos de provas de acordo com a NBR12655,

isentos e com substituições parciais 5,10,15%m/m do RCD pela areia para realização de estudo comparativo relacionados à Resistência Mecânica e absorção de água após 28

dias (tempo de cura necessário para concreto). Com resultados parciais obtidos pela caracterização do RCD pelo ensaio granulométrico pode-se concluir que o beneficiamento

realizado no RCD é compatível com o determinado pela Norma 15116 e que o RCD usado é classificado como agregado médio.
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