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A disposição do lixo urbano em aterros sanitários é uma atividade 
custosa e que se toma dia a dia mais dificil devido à escassez de locais adequados 
próximos às aglomerações urbanas. Em consequência, a reciclagem de vasilhames de 
vidro ou plástico, que ocupam grandes volumes nestes aterros, além de levarem muito 
tempo para degradarem-se, é uma atividade necessária e sadia. Da mesma forma, a 
reciclagem de entulho de demolição toma-se imperativa. 

Este traballio faz uma revisão da prática de reciclagem em diferentes 
países e dos aspectos econômicos associados a ela e descreve a experiência da 
municipalidade paulista e seus custos de produção. 

Em seguida, descreve-se o traballio experimental de preparação de 
agregados a partir de material de demolição. Foram separados os materias cerâmicos 
ou "vermellios" e os demais, "brancos". As amostras foram peneiradas, rebritadas e 
colocadas em faixas granulométricas semelhantes às dos agregados utilizados pela 
construção civil. 

Com estes agregados foram confeccionados corpos de prova segundo os 
traços utilizados na fábrica de elementos de concreto da Prefeitura do campus. Após a 
cura, estes corpos de prova foram testados em suas propriedades mecânicas . Alguns 
traços tiveram desempenho mecânico muito bom, superior mesmo aos dos corpos de 
prova de referência, confeccionados com pedra britada e areia naturais . 
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INTRODUÇÃO 

Um problema maior para qualquer aglomeração urbana é o enorme 
volume de lixo gerado diariamente e cuja tendência é de aumentar sempre. 

Aterros sanitários são obras caras em termos de investimento e custo 
operacional. Geralmente de responsabilidade das prefeituras municipais, deveriam 
destinar-se apenas aos resíduos sólidos urbanos perecíveis e especialmente não 
recicláveis. Os custos de coleta são caros: 50.00 US$/caçamba de 3 m3 de entulho e 
30.00 US$/t de lixo, além do custo de disposição: 10.00 a 12.00 US$/t. Entretanto, o 
problema maior e que a cada dia se toma mais agudo, é o da escassez de áreas 
adequadas. Com o crescimento urbano, estas áreas simplesmente deixam de existir ou 
então se tomam muito remotas, aumentando a parcela de custo relativa ao transporte. 

As soluções encontradas nos países desenvolvidos - e que têm a 
consciência clara do problema - tem sido a redução da geração de resíduos, a coleta 
-seletiva e a reciclagem. A Alemanha, por exemplo, recicla 85 % do vidro utilizado no 
país. No Japão, uma garrafa de saquê é utilizada cerca de 20 vezes antes de ser jogada 
fora ( l ). Isto é importante porque estas vasilhas têm uma densidade aparente muito 
baíxa - ocupam grandes volumes num aterro - e como são fabricadas de vidro ou 
cerâmica, levam séculos para se decomporem. Competem com outros materiais 
degradáveis e não passíveis de reciclagem ou re-uso. 

Se usar aterros sanitários é pouco inteligente para materiais como vidro!>, 
plásticos e papéis, também é muito pouco inteligente usá-los para receber entulho. 
Segundo o jornal O Estado de São Paulo de 26 de fevereiro de 1998, p. C8, o entulho 
gerado na implosão do edificio Palace II, no Rio de Janeiro (22 andares) formaria uma 
pilha de mais de 12 m de altura e pesaria cerca de 2.300 t. Isto tudo para apenas um 
prédio! A geração estimada de entulho na cidade de São Paulo é de 4.000 t/dia e a sua 
disposição é caótica. Como o resíduo é um material inerte ou no máximo, pouco 
impactante, ele é aceito para a recuperação de áreas alagadas, para aterros e reaterros 
diversos ou então, simplesmente lançado de maneira aleatória e irregular nas beiras de 
estrada, cursos d'água ou antigas cavas, quando não lançado em aterros sanitários. 

Hoje em dia, a coleta de entulho em caçambas, feito por empresas 
transportadoras dedicadas a isto ou por empresas de construção civil, custa cerca de 
15.00 US$/m3

. A disposição legal destes resíduos custa mais 10.00 a 30.00 US$/t 
disposta. 

A PRÁTICA DA RECICLAGEM DE ENTULHO 

É possível reciclar entulho gerando agregado para construção civil de 
qualidade comparável aos agregados naturais. Nos Estados Unidos isto é feito há mais 
de 30 anos para produzir agregados artificiais para compor base e sub-base de 
pavimentos (2). Há também a reciclagem de edificações, com o reaproveitamento da 
madeira e dos compensados e isolantes termo-acústicos amplamente usados naquele 
país. 
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Na Europa trata-se de uma atitude cultural decorrente da inexistência de 
material rochoso em certos países: a Holanda recicla 70 % do entulho e a Alemanha, 
30 %. Entretanto estes dois países e mais a Dinamarca estabeleceram a meta de 90% 
até o ano 2.000. Na Holanda existem mais de 40 usinas de reciclagem de entulho (3). 

As práticas de construção e de uso de materiais afetam a composição do 
entulho: na Suécia e nos EUA a madeira é o componente principal (em peso) do 
entulho de construçõs novas. Seguem-se-lhe o concreto, brita e material de 
revestimento e isolamento. Na Holanda a madeira participa com cerca de duas vezes o 
volume de material granulado. 

Copenhague recicla cerca de 25 % do entulho de demolição. Como o 
país tem escassez de rochas, existe um incentivo indireto à reciclagem, que é uma 
sobretaxa de 10 % sobre o valor dos agregados granulares. Tal prática favorece a 
reciclagem, que passou a ser feita pelas próprias mineradoras. 

A Superfos é uma mineradora que também recicla e oferece aos seus 
clientes tanto agregado natural como reciclado (várias mineradoras americanas fazem 
o mesmo). A sua tabela de preços (4) mostra que os agregados naturais custam cerca 
de 50 % a mais . É importante mencionar que todo o material chega à usina já 
selecionado. Asfalto e concreto são processados separadamente (eles são separados na 
praça pela pá carregadeira). Os produtos vendidos são material para capeamento de 
estradas, agregado para pavimento asfáltico e argamassa. A sua usina, em Kastrup, 
tem 3 britadores, custou cerca de US$ 1 milhão e é operada por apenas 3 pessoas. O 
custo operacional é de 2.00 a 4.00 US$/t e o preço de venda do produto é de cerca de 
9.00 US$/t. 

A Prefeitura Municipal de São Paulo construiu uma usina de reciclagem 
na antiga Pedreira Itatinga, com capacidade de 100 tlh. Em 1993, a Prefeitura 
construiu um alojamento de 190m2 com cerca de 4.000 blocos de concreto feitos com 
entulho processado. Decorridos cinco anos da construção, o prédio está em 
excelentes condições. O custo de produção reportado para estes blocos seria 70 % 
inferior ao dos convencionais (5). Em 1991, as duas pistas da Av. Eng. Alberto de 
Zagotis foram pavimentadas com agregados diferentes: numa o asfalto foi preparado 
com agregado natural e na outra com agregado reciclado de entulho. O percurso 
pelas duas pistas e o exame visual da superficie de rolagem não revela diferenças de 
desempenho dos dois materiais, mostrando a perfeita adequação do reciclado de 
entulho a esta modalidade de uso. 

DESCRIÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA PREFEITURA 

O circuito foi projetado para processar material de demolição com 
tamanho até 0,5x0,5x0,8 m, com uma capacidade nominal de 100 tlh. A área utilizada 
é de 20.000 m2 e os equipamentos são Nordberg. O projeto incluía ainda uma fábrica 
de blocos e artefatos de concreto (10.000 m\ que não saiu do papel. 

O material é descarregado por pá carregadeira ou caminhão basculante 
numa moega. Um alimentador vibratório alimenta um britador de impacto e o seu 

67 



produto é alimentado a um transportador de correia que leva o material britado a um 
conjunto de peneiras. 

Sobre o transportador existe um separador magnético de correia, que 
remove o ferro de construção porventura presente. 

As peneiras têm passadiços laterais onde operários fazem a separação 
manual (catação) de materiais estranhos. O material mais groseiro retoma à britagem. 

As peneiras separam materias de granulometrias semelhantes aos 
agregados normalizados e encontrados no mercado, pedras I e 2, pedrisco e areia. 

Infelizmente, a usina sofreu a ação de vândalos alguns anos atrás e desde 
então opera precariamente. 

ECONOMICIDADE DA OPERAÇÃO 

Já referimos ao longo do texto os números da Superfos: custo 
operacional de 2.00 a 4.00 US$/t e preço de venda de 9.00 US$/t. Foi mencionado um 
investimento de US$ I milhão. São todos vagos mas que permitem acreditar que a 
operação seja econômica. 

A Prefeitura de São Paulo tem números para a sua usina de ltatin~a: os 
custos operacionais do primeiro ano foram 4.26 US$/t ou 5.96 US$/m . O 
investimento foi de US$ 1 milhão, também. Considerando a produção de 8 hor<JS 
diárias (2080 h/ano= 208.000 t/ano) uma taxa de descontos de 7% a.a. e amortização 
em 5 anos (custo de capital de 1.35 US$/t), chegamos a valores da ordem de 5.61 
US$/t ou 7.85 US$/m3

. 

Além desse valor ser competJttvo, economiza-se tanto o custo de 
disposição do entulho como o custo de aquisição de granulados. Na óptica da 
Prefeitura, para as suas obras, a instalação resultou francamente lucrativa, além de 
ecologica e comunitariamente simpática. 

ESTUDOS REALIZADOS 

As amostras foram colhidas em serviços de reforma executados no 
próprio edifício onde funciona o Departamento e no prédio vizinho do Departamento 
de Metalurgia. Foi feita a separação manual dos materiais gerando duas amostras: 
branca ("B") e vermelha ("V"). As amostras foram homogeneizadas, quarteadas e 
alíquotas representativas foram submetidas à análise granulométrica. 

Em sequência, uma amostra de cada material foi peneirada manualmente. 
As frações mais grosseiras foram rebritadas em britador de mandíbulas, o produto de 
britagem peneirado nas mesmas telas e combinado às frações granulométricas 
correspondentes. Desta maneira foram obtidos agregados semelhantes aos usualmente 
empregados : pedras I e 2, pedrisco, areia e finos. 

Para avaliar o uso do entulho em elementos de concreto foram escolhidos 
dois traços de elementos de concreto usados pela prefeitura da USP, para a confecção 
de amostras para os ensaios de caracterização e resistência de concreto. Os traços 
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escolhidos constam da tabela I. Os grupos de amostras identificados por "CP
LAJOT A" ou simplesmente "L" foram confeccionados com traço para fabricação de 
lajotas e as amostras identificadas por "CP-BLOCO" ou simplesmente "B", com traço 
para fabricação de blockrets. 

Tabela I - Traços de elementos de concreto 
fabricados pela Prefeitura da Cidade Universitária 

elemento 
la jota 
gma 

blockret 
pitoto 

mourão* 
bloco 10 
bloco 15 

cimento (Kg) 
2,8 
15,0 
0,41 
2,5 
7,0 

0,85 
1,2 

componentes 
areia (L) pedrisco (L) 

5,6 
29,0 

9,0 
100,0 

2,45 

5,08 
7,30 

*no mourão entra ferro CASO'!." (1,86 Kg) e 3/16" (0,32 Kg) 

pedra I 
6,7 
35,0 

6,0 
100,0 

Preparação dos blocos: à massa seca adicionar pouca água e misturar na betoneira, 
compactando na prensa. 
Preparação do mourão: vibrado e formado . 

Para efeito comparativo, foram confeccionados corpos de prova de 
referência com material granulado primário, oriundo de fornecedores de brita e de 
areia, normalmente empregado na confecção de elementos e estruturas de concreto. 

PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Visando reproduzir as condições normais de preparação dos elementos 
de concreto para as amostras ensaiadas, as argamassas foram preparadas e os corpos de 
prova moldados, conforme o processo de fabricação da fábrica da Cidade 
Universitária. 

A preparação - conforme os traços defmidos - obedeceu a seguinte 
sequência: o agregado, em quantidade suficiente para gerar amostras, devidamente 
peneirado e seco, era pesado. Em seguida era despejado na betoneira onde sofria 
homogeneização inicial e a seguir recebia a quantidade determinada de cimento. Nova 
homogeneização era feita. Por fim adicionava-se água também na quantidade 
acertada. A argamassa era então misturada até a obtenção da homogeneização 
desejada e consistência adequada, conforme ensaio de consistência e controle por 
adição de água. 

Atingidas as caracteristicas desejadas, eram executados os moldes dos 
corpos de prova, utilizando-se formas cilíndricas e prismáticas de dimensões 
padronizadas. A argamassa, retirada da betoneira era despejada nos moldes . Eram a 
seguir adensadas e desmoldadas 24 h depois. 
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Os corpos de prova foram ensaiados após 28 dias de cura em câmara 
úmida. 

As amostras de agregados e suas frações granulométricas foram objeto 
dos seguintes ensaios: distribuição granulométrica, absorção de água, massa unitária, 
peso específico dos grãos e índice de vazios. 

As amostras de argamassa de concreto recém-preparada ("concreto 
fresco") foram objeto dos ensaios de determinação de: relação água/cimento, 
consistência pelo abatimento do tronco de cone e massa específica. 

Os corpos de prova com traços equivalentes aos de lajotas e blockrets 
fabricados pela Prefeitura da USP, corresponderam às amostras que foram ensaiadas 
para determinação da resistência à tração na flexão, ensaio de compressão simples, 
resistência à tração por compressão diametral, determinação de absorção de água, 
cálculo do índice de vazios e massa (peso) especifica seca (natural). Todos os ensaios 
foram realizados segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

A razão de carregamento aplicada aos corpos de prova, nos testes de 
flexão, compressão e tração foram, respectivamente de 0,44 Mpalmin, 0,5 Mpalseg e 
0,05 Mpa/seg. Para os ensaios foi empregada uma prensa DINATESTE e 
"UNIVERSAL TESTING MACHINE", modelo UH200A, da SHIMADZU CO., com 
capacidade para 4, 10, 20, 40, 100 e 200 tf. 

As pesagens foram feitas com balança de precisão, marca Marte, para 40 
Kg e as quantidades maiores em balança para sacaria pesada, marca Filizola, com 
capacidade para 300 Kg e precisão de 50 g. 

Todos os materiais e equipamentos utilizados pertencem ao laboratório 
de concreto da Escola Politécnica, onde se realizaram todos os ensaios. 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Os resultados obtidos foram tabulados e os valores médios sumarizados 
na tabela 2. De posse desta tabela, observa-se que: 
a - a relação água/cimento na argamassa atingiu valor máximo para o traço "L" da 

amostra MV2 e foi mínima para o mesmo traço "L" com agregado natural RMP; 
b- no teste de consistência, o valor máximo (12 cm) foi obtido para o traço "L" da 

amostra PB1, enquanto a amostra MV2 com traço "L", acusou o valor mínimo; 
c - o concreto fresco com maior massa (peso) específico correspondeu à amostra 

VP I, traço "B" e as amostras PB 1- B e BM2-B acusaram valores mínimos. 
d - na resistência à flexão, a amostra BM2-L foi a mais resistente, enquanto a amostra 

MV2-B apresentou a menor resistência dentre as ensaiadas nos traços escolhidos. 
e - a compressão encontra resistência máxima na amostra RMP-L e mínima na MY2-

B . 
f- a resistência à tração por compressão diametral foi maior para a amostra VP 1-B e 

menor para MY2-B 
.g - a absorção de água pelos corpos de prova registrou valor máximo para a amostra 

MV2-L, enquanto que a amostra RMP exibiu valor mínimo. 
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Tabela 2 - Resultados experimentais 

agregado tipo recipiente massa massa média massa massa peso absorção peso volume de volume de vv/vt 
total unitária seca saturada imerso (porosidade específico vazios sólidos 

~ ~~ ~~ ~~ 

g cm3 _g___g/:clt13
. g/cm3 

. g g g % g/cm3 cm3 cm3 % 
PBI AREIA 6.330 15.000 22.973 1,110 1,111 

23 012 1,112 
22.983 1.110 

PEDRISCO 1.886 4.962 6.771 0,984 0,980 
6.742 0,979 
6.730 0,976 

PEDRA I 7.452 20.010 25.500 0,902 0,899 2.169 2.497 1.265 15,12 2,40 13.184 6.826 65,9 
25.400 0,897 2.240 2.606 1.453 16,34 2,85 10.607 9.403 53,0 
25.450 0,899 13.148 6.862 65,7 

PEDRA2 7.452 20.010 24.000 0,827 0,829 3.076 3.579 1.814 16,35 2,44 13.232 6.778 66,1 
::: 24.000 0.827 3 091 3.594 1.842 16,27 2,47 13.232 6.778 66,1 

24.100 0,832 13.312 6.698 66,5 
BM2 AREIA 1.886 4.962 6.557 0,941 0,946 

6.601 0,950 
6.585 0,947 

PEDRISCO 1.886 4.962 5.996 0,828 0,825 
5.968 0,823 
5.973 0,824 

PEDRA I 6.336 15.079 18.793 0,826 0,836 3.404 4.082 1.920 19,92 2,29 9.501 5.578 63,0 
19 023 0,841 3.591 4.293 2 041 19.55 2,32 9.676 5.403 64,2 
19.000 0,840 9.659 5.420 64,1 



Tabela 2- Resultados experimentais (continuação) 

agregado tipo recipiente massa massa média massa massa peso absorção peso volume de volume de vv/vt 
total unitária seca saturada imerso (porosidade específico vazios sólidos 

massa voluume em peso) dos grãos 

g cm3 g &cm
3 

&cm
3 g g g % wcm3 cm3 cm3 % 

VPI AREIA 1.886 4.962 7.801 1,192 1, 192 
7.803 1,192 
7.804 1, 193 

PEDRJSCO 1.886 4.962 7.139 1,059 1,067 
7.223 1,076 
7.173 1,065 

PEDRA I 1.886 4.962 7.052 1,041 1,060 3.002 3.378 1.705 12,52 2,31 2.648 2.314 53,4 
7.110 1,053 3 081 3.449 1.755 11 ,94 2,32 2.677 2.285 54,0 
7.270 1,085 2.759 2.203 55,6 

PEDRA2 6.336 15 .079 21 185 0,985 0,998 4.052 4.613 2.295 13,85 2,31 8.437 6.642 56,0 
21.409 1,000 4.099 4.692 INV. 14,47 INV . 

.._J 
t.J 21.570 I 010 

MV2 AREIA 7.452 20 .010 29.406 1,097 1.096 
29.367 1,095 
29 .390 1.096 

PEDRJSCO 7.452 20.010 25 .540 0,904 0,898 
25 .310 0,892 

PEDRA I 7.452 20.010 25 .165 0,885 0,888 3. 182 3.827 1.940 20,28 2,56 13 .007 7.003 65,0 
25 .280 0,891 3.236 3.856 1.965 19, 15 2,55 13 .092 6.918 65 ,4 
25 .320 0,888 

RMP AREIA 1.886 4.962 8.365 1.306 1,309 
8.383 1,309 
8.390 1,311 

PEDRA I 6.336 15 .079 27 .706 1,417 1,414 3.379 3.340 2.116 0,62 2,68 7.150 7.929 47,4 
27 .582 1,409 3.498 3.511 2.198 0,38 2,69 7.109 7.970 47, 1 
27 .678 1,415 7.141 7.938 47,4 

PEDRA 2 1.886 4.962 8.851 1,404 1.399 3.401 3.412 2.133 0,34 2,68 2.359 2.603 47,5 
8.825 1.398 3.150 3.160 1.956 0,31 2,64 2.350 2.612 47,4 
8.812 1,396 2.327 2.635 46,9 



h - com reflexo na absorção de água, o índice de vazios mostrou a mesma tendência 
observada em (g). 

1 - dentre as determinações de massa (peso) especifica obtidas, a amostra RMP acusou 
o maior valor, enquanto que a PB I -L registrou o menor valor, 20% inferior ao 
máximo observado. 

Os valores médios foram então correlacionados através de gráficos tipo 
XY, que não são apresentados neste trabalho pois interessam mais à Engenharia Civil, 
buscando verificar possíveis condicionantes dos resultados observados que podem ser 
influenciados pela forma de processamento e tipo de material utilizado. Apesar de os 
resultados obtidos não serem conclusivos, algumas tendências podem ser verificadas. 

A amostra RMP (traço L), que registrou o máximo valor de resistência à 
compressão, também mostrou a maior massa específica, menor índice de vazios, 
menor absorção de água e utilizou a menor relação água/cimento. Porém seus valores 
de resistência à tração e flexão ficaram na média dos valores obtidos pelas amostras de 
entulho. 

A amostra de demolição, após a moagem e com traço de lajota (MV2-L) 
foi a que utilizou a maior relação água/cimento e apresentou a maior consistência 
dentre as amostras de traço (L). Ao mesmo tempo foi a amostra que apresentou o 
maior índice de vazios e maior absorção de água. Mesmo assim a resistência à 
compressão desta amostra ficou em tomo de 74% da máxima resistência à compressão 
dentre todas as amostras ensaiadas. Os demais valores de resistência não ficaram 
muito defasados . Porém o traço B (Blockrets) da amostra MV2 apontou os menores 
valores de resistência a tração e flexão dentre as amostras de entulho, entretanto não 
muito diferente destes. 

É importante destacar que tanto a resistência à tração quanto a resistência 
à flexão das amostras de entulho VPI-B e 8M2-L, respectivamente, superaram da 
amostra RMP (traço L), constituída de agregados primários. A amostra VP-1 foi 
também a que registrou a maior massa especifica de concreto fresco. 

Note-se ainda que a resistência à compressão dos corpos de prova de 
entulho chegou ao valor máximo de 12,17 Mpa (8M2-L), ou seja, mais de 90% do 
máximo encontrado para os corpos de prova de material primário (13,12 Mpa) . 
Enquanto isto o valor mínimo (7,82 Mpa) da resistência à compressão, entre todas 
amostras de entulho com traço L, representa cêrca de 60% do valor máximo dentre as 
amostras feitas com agregado natural dentro do traço la jota escolhido (CP-LAJOT A). 

Deve-se observar que os resultados obtidos para os traços de blockret 
para entulho (CP-BLOCO) são comparáveis somente entre si, pois não há 
disponibilidade de resultados para agregado primário com traço similar. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

As características peculiares dos agregados primários, que constituem as 
pastas de concreto, estão refletidas nos resultados de maior massa específica, menor 
índice de vazios, menor absorção de água. Tais características são evidenciadas pelo 
maior peso específico e mínima absorção de água pelos grãos de agregado primário. 
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Este aspecto também confere aos elementos de concreto feitos com este material uma 
rigidez maior, porém não muito distinta do valor mais próximo obtido para entulhos, 
atestado pela resistência à compressão. Em contrapartida, as mesmas características 
conferem ao entulho uma resistência à tração e flexão inferior ao da "melhor" amostra 
de entulho. 

Aparentemente, até os estágios finais de cura dos corpos de prova 
ocorrem modificações que irão gerar as resistências medidas . Entretanto, é muito 
importante notar que os parâmetros de resistência à flexão e tração dos agregados 
feitos de entulho não diferem muito entre si e comparativamente ao dos concretos com 
agregado primário, podendo inclusive superar estes ultimas. Enquanto que os 
parâmetros de resistência à compressão podem chegar a ser compatíveis com os do 
concreto de brita convencional. 

Independente da natureza do agregado observa-se que todos os corpos 
rígidos se comportam melhor sob efeito compressivo. Porém a maior plasticidade 
normalmente encontrada nos entulhos, quer por sua constituição, quer por sua 
incorporação por absorção de água e deformação durante o processo, conferem a estes 
melhor comportamento sob esforços de tração ou flexão. 

Observando-se as propriedades de concreto e argamassa e confrontando
se-as com os resultados dos ensaios de resistência, o traço utilizado destaca-se como 
fator de fundamental influência nos resultados obtidos. Assim sendo, na tabela 2 
pode-se verificar que todos os dados de "slump" referentes aos traços L estão com uma 
interrogação (?) . Na realidade o que ocorreu é que para o traço utilizado, todas as 
amostras obtidas apresentaram elevada coesão, sem qualquer abatimento do tronco de 
cone. Como consequência, a razão água/cimento e a massa específica do concreto 
fresco se manteve igualmente baixa para todas amostras com traço B à exceção da 
amostra MV2 em que as características intrinsecas dos grãos (já abordada no item 
anterior) registrou uma massa específica maior do que as das demais amostras B. 

Além dos fatores traço e composição, no caso particular dos entulhos, 
observou-se que o processo de preparação dos agregados também tem influência na 
definição de características que irão conferir resistência aos esforços aplicados. Assim 
sendo as amostras de agregado de demolição e construção ("vermelha"e "branca" ) 
objeto de moagem e posterior peneiramento (BM2 e MY2) registraram as maiores 
resistências aos esforços aplicados em corpos de prova com traço L (CP-LAJOT A). 
Por outro lado, para os traços destinados à confecção de blockrets (CP-BLOCOS), os 
resultados de resistência mais favoráveis foram, em média, aqueles derivados de 
amostras oriundas de agregados provenientes unicamente do peneiramento de entulhos 
(VPI e PBI). 

CONCLUSÕES 

Os estudos realizados com vistas ao emprego de agregados de entulho na 
fabricação de elementos de concreto dentro das condições de fabricação (traços) 
praticados na prefeitura do campus permitiram obter as seguintes conclusões, para as 
amostras ensaiadas: 
a- a reciclagem de entulho para os fins visualizados é viável; 
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b - os parâmetros de resistência à tração e flexão dos elementos de concreto com 
entulho são semelhantes e chegam a superar aqueles obtidos para elementos de 
concreto feitos com agregado primário; 

c - os parâmetros de resistência à compressão do concreto de entulho podem atingir 
valores compatíveis ao concreto com agregado primário; 

d - qualquer que seja o agregado utilizado (primário ou reciclado), o controle adequado de 
traço e consistência da argamassa de concreto é fundamental para a qualidade final do 
elemento de concreto. 
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CONSTRUCTION & DEMOLITION DEBRIS RECYCLING 
FOR CONCRETE PREPARA TION 

ABSTRACT 

Paulino E. Coelho 
Arthur Pinto Chaves 

João Gaspar Djanikian 

Disposition of municipal solid waste in sanitary landfills is an expensive 
acttVIty. lt becomes more difficult each day as a consequence of the scarcity of proper 
sites close to generation centers. As a consequence, bottles (either plastic or glass) -
which take great volumes in the landfill - and furthermore long time to decompose, 
must be recycled or re-used. For the sarne reasons, waste recycling becomes 
imperative. 

This paper presents a short review on the practice of construction and 
demolition debris recycling in some countries. lt discusses some economic aspects 
associated to it lt describes the experience of the Municipality of São Paulo city and 
the associated costs. 

ln sequence the experimental work done in preparing aggregate from 
C&D debris is described. Materiais were selected as "red" or cerarnic and "white" or 
the other ones. Samples were screened and re-crushed to be put in the sarne size 
distributions as the commercial aggregates. 

With these artificial aggregates, specimens with the sarne composition as 
those manufactured by the Carnpus Authority were prepared. After curing they were 
tested. Some of the compositions yield very good values, some of them above the 
reference values of primary materiais. 

Key-words: recycling, municipal wastes, aggregate, C & D debris 
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