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RESUMO

A indústria da construção civil representa um dos segmentos mais importantes para o crescimento do PIB de um país.  Contudo, é um dos setores que mais contribui com os

impactos negativos no ambiente. Para exemplificar, pode-se citar o grande gasto de energia, a exploração de matéria prima e, principalmente, o grande volume de resíduos de

construção e demolições (RCD). Assim, existe uma pressão por parte da sociedade para que tais impactos sejam reduzidos. Ademais, torna-se de grande interesse o estudo da

utilização dos RCD como agregados a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável e socioeconômico, através da produção de novos materiais que sejam apropriados à

realidade do mercado e, simultaneamente, ecologicamente corretos. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo caracterizar os RCD, bem como elaborar formulações para

o desenvolvimento de pavimentos intertravados. Para tanto, os agregados dos RCD foram coletados, na cidade de João Monlevade-MG, submetidos a caracterização

morfológica, através da Microscopia Eletrônica de Varredura, e ao ensaio  granulométrico.  Também vale a pena mencionar que outros materiais como areia e brita, também

foram caracterizados para realização de cálculo do traço a ser utilizado para a produção do concreto. As fotomicrografias do RCD mostraram formatos irregulares e texturas

superficiais rugosas, o que pode dificultar a uniformidade de suas propriedades, no entanto tamanhos irregulares de acordo com a NBR7211 proporcionam aumento da

resistência quando combinado com a matriz cimentícia do concreto.  No ensaio granulométrico observou-se que os RCD utilizados para produção de amostras de concreto

possuem diâmetros máximos de 4,8mm, assim, o mesmo pode ser classificado, conforme a NBR 15116, como agregado reciclado médio. Esses resultados sugerem os RCD uma

alternativa atraente para serem usados como agregados em formulações de pavimentos intertravados.
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