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Introdução: O setor da construção civil é responsável por uma grande parcela dos
resíduos sólidos gerados nas cidades. Um volume alto de diferentes tipos de materiais
é descartado todos os dias, e muitas vezes destinado a aterros clandestinos que não
cumprem os requisitos de projeto, instalação e operação que as normas ambientais
fixam. Os resíduos de demolição possuem boa resistência, sua reutilização favorece a
sustentabilidade e é fonte de materiais de grande utilidade. Este estudo propõe a
utilização de material de demolição da construção civil na produção de artefatos
pré-moldados de concreto aplicados para pavimentação urbana.  Objetivo: Identificar o
traço cimento:agregado/agregado reciclado para composição do concreto ciclópico de
material de demolição que atenda a aplicabilidade em pavimentos de tráfego leve; 
Produzir pré-moldados de concreto de resíduos de demolição para utilização em
pavimentação
 Metodologia: O resíduo foi coletado, separado e semi-triturado. Através da mistura
dos resíduos com aglomerante, foram produzidos cinco traços diferentes de concreto
ciclópico de material de demolição. Amostras destes traços foram submetidas a testes
de resistência à compressão de acordo com a NBR 5739 /1994. Em seguida
procedeu-se com a produção dos blocos e placas pré-moldadas nas dimensões
utilizadas comercialmente. Foi realizado o levantamento dos custos de produção da
pavimentação e análise da viabilidade de substituição da pavimentação pré-moldada
convencional. A produção e os testes de resistências foram feitos em parceria com uma
empresa de pré-moldados da região.  Resultados: Os blocos e placas pré-moldadas
fabricadas com resíduos sólidos, indicaram rigidez consideráveis. Os resultados dos
ensaios de resistência à compressão mostraram compatíveis com os materiais
convencionais e atendem as normativas para aplicação na pavimentação urbana. Os
compósitos podem ainda ser aplicados em placas de concreto decorativas, se
fabricadas com a finalidade de design na arquitetura. O fornecimento dos resíduos foi
realizado por uma empresa de aluguel de caçambas e descarte de material de
demolição, sem qualquer custo de material ou frete, fazendo com que a composição do
custo de produção dos pré-moldados fosse basicamente à soma do custo do
aglomerante e da mão de obra. Diante das taxas pagas para transporte e descarte desse
material, as empresas se tornam aliadas às soluções que possam reduzir seus custos e
dar destino sustentável aos resíduos. A composição dos materiais de demolição da
construção civil é diversa, e acompanhada de resíduos impróprios à utilização para o
fim deste estudo, porém para garantir o destino ambientalmente correto, os materiais
como papelão, sucatas, plásticos e PETs foram separados e destinados a cooperativas
que reciclam ou comercializam esses materiais  Os resíduos são fonte alternativa de
matéria-prima que podem ser perfeitamente reutilizada pelo setor da construção.
Conclusão: Este trabalho fornece os parâmetros para a produção de um compósito
sustentável, aplicável na pavimentação e resultante da utilização de material que seria
descartado. Sua aplicação favorece a diminuição dos resíduos e assegura um destino
ambientalmente correto para os materiais de demolição. 
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