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Um dia, a Terra vai adoecer. Os pássaros cairão do céu, os mares vão
escurecer e os peixes aparecerão mortos na correnteza dos rios. Quando
esse dia chegar, os índios perderão o seu espírito. Mas vão recuperá-lo
para ensinar ao homem branco a reverência pela sagrada terra. Aí, então,
todas as raças vão se unir sob o símbolo do arco-íris para terminar com a
destruição. Será o tempo dos Guerreiros do Arco-íris.
Profecia feita há mais de 200 anos por "Olhos de fogo", uma velha índia
Cree, citação da homepage brasileira da ONG GREENPEACE.

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...”
Antoine Laurent de Lavoisier, químico francês, 1867.

“Obstáculos são aquelas coisas tenebrosas que vemos quando desviamos
os olhos de nossos objetivos”.
Henry Ford, norte-americano, fundador da FORD MOTOR COMPANY
(1863-1947).
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RESUMO
Considerando que resíduos são uma fonte alternativa de matéria-prima e que a
reciclagem apresenta vantagens sociais, ambientais e econômicas, programas
governamentais estão sendo criados, no Exterior, para certificar e incentivar o uso
de produtos, serviços e técnicas ambientalmente corretos em construções, reformas,
manutenção e conservação de edificações. Legislação atualizada, certificações
ambientais, “selos verdes”, agências de fomento à reciclagem e disponibilidade de
informações técnicas impulsionam a produção e o consumo de uma diversidade de
produtos baseados em resíduos e materiais reciclados, destinados à construção
civil. Bancos de dados especializados compilam as informações sobre estes
produtos, com ampla divulgação, em diversos meios, inclusive em homepages
dedicadas da internet.
No Brasil, diversos setores da sociedade, dentre eles a comunidade da construção
civil, vêm manifestando crescente interesse e procura por produtos denominados
“verdes” ou ambientalmente corretos, sem que haja correspondente oferta de
informações, de maneira organizada, sobre a oferta destes produtos.
É neste contexto que esta pesquisa apresenta a iniciativa, inédita no Brasil, de
coletar, sistematizar e compilar, em um banco de dados, informações sobre a oferta
de produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados que integrassem as
edificações. Para tanto, produziu-se uma sistemática de catalogação de informações
a coletar sobre os produtos brasileiros, com o desenvolvimento da metodologia para
coleta de dados, análise, tratamento e consolidação das principais informações,
compilando-as no Banco de Dados de Produtos, um aplicativo em MS-ACCESS™. A
partir do aplicativo são geradas, no formato impresso, as Fichas Técnicas dos
Produtos, contendo os dados cadastrados. Expõem-se, nesta pesquisa e seus
desdobramentos, os aspectos relevantes da redução das perdas nas obras, da
gestão dos resíduos, da reciclagem e da reintrodução dos reciclados no ciclo
produtivo das edificações. Apresenta-se, também, a organização do Banco de
Dados, o respectivo tutorial, as consultas que podem ser realizadas, as fichas
técnicas e a proposta para o futuro desenvolvimento de uma página dedicada, da
internet.
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Como resultado, apresenta-se a identificação e o cadastramento, no Banco de
Dados, de 30 produtos, incorporando 13 tipos de resíduos ou materiais reciclados,
destinados a 135 aplicações diversas, para a construção de edifícios, no Brasil. São
produtos com variados graus de desenvolvimento técnico e comercial, com potencial
para substituir os materiais convencionais de construção, do canteiro de obras à
cobertura das edificações.
Embora a reciclagem represente uma das formas de solução para parte dos
problemas

de

gestão

ambiental,

constituindo

importante

prática

para

a

sustentabilidade, salienta-se a importância e a necessidade da redução da poluição
e da geração de resíduos.
Termo de isenção de responsabilidade
O autor não se responsabiliza por quaisquer problemas advindos do uso dos produtos cadastrados
nesta pesquisa e nos seus desdobramentos. A inclusão dos produtos não significa serem os mesmos
“ecologicamente corretos” ou sustentáveis, cujas comprovações dependem de análises específicas.
O cadastramento dos produtos não significa também recomendação ao uso, análise ou discordância
do autor sobre as informações contidas, prestadas pelas empresas. Desta forma, o autor não poderá
ser responsabilizado pela veracidade das informações consignadas. O autor não entrou no mérito de
ensaios e análises técnicas e de avaliação de desempenho, informados pelos produtores. Salienta-se
a importância e a necessidade das verificações das condições de uso e a conformidade com as
normas técnicas brasileiras ou estrangeiras. Recomenda-se que, antes de usar os produtos
cadastrados nesta pesquisa e nos desdobramentos desta, sejam obtidas informações sobre os
seguintes aspectos: a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles
utilizados, em termos de proteção da vida humana, da saúde e do meio ambiente; b) existência de
certificações ambientais aplicáveis ao produto; c) exame do ciclo de vida para análise da
sustentabilidade; d)condições funcionais e desempenho do produto. O desconhecimento das
propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave
risco para a população e o meio ambiente. O autor permite o livre acesso ao Aplicativo de Banco de
Dados e ao respectivo código-fonte, não se responsabilizando, contudo, pelos aperfeiçoamentos e/ou
adaptações introduzidos no mesmo, pelo usuário.

Palavras-chave: Material de construção, Resíduo de construção, Material reciclado,
Construção civil, Edifício, Brasil, Tese.
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ABSTRACT
Offer of products, originated from waste and recycled materials, for
building purposes in Brazil.
Considering that waste is an alternative source of raw material and that recycling has
social, environmental and economic advantages, foreign governments are creating
programs to certify and stimulate the use of environmentally correct products,
services and techniques in the construction, reform, maintenance and conservation
of buildings. Updated legislation, environmental certificates, green labels, agencies to
stimulate recycling and availability of techniques have given an impulse to the
production and use of a variety of products based on waste and recycled materials
for use in civil construction. Specialized databases present information about these
products with wide divulgation in diverse media including specific homepages on the
internet.
Various sections of society in Brazil, including the civil construction community, are
showing an increased interest and demand for “green” or environmentally correct
products although there is no organized information supplied about the availability of
these products.
It is in this context that this work presents an initiative, unprecedented in Brazil, to
systematically compile a data base of information about available products derived
from waste and recycled materials that could be used in building construction. With
this in mind, a system was produced to catalog information to be collected about
Brazilian products with the development of a method to collect data, analyze, treat
and consolidate the main information in the Product Database, an appliance of MSACCESS™. From this appliance, printed Technical Index Cards are made containing
the cataloged data. This work and its extensions show the pertinent aspects of
reduction in losses in the building works, the management of waste, the recycling and
the reintroduction of the recycled materials into the productive period of the buildings.
Also shown are the organization of the Data Base, the appropriate instructions, the
references that may be consulted, the Technical Index Cards and the proposal for the
future development of a specialized site on the internet.
As a result, the identification and cataloging, in the Database, of 30 products,
including 13 types of waste or recycled materials destined for 135 varied uses in
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building construction, in Brazil, are presented. These are products of varying degrees
of technical and commercial development with the potential to substitute the
conventional materials from the level of the stonemason’s foundations to the
penthouse of buildings.
The importance and necessity to verify the conditions of use are emphasized as well
as the obedience to the Brazilian and international legislation and technical norms. It
is recommended that before using the products cataloged in this work and its
extensions, the following conditions should be verified: a) security – protection of
environmental and human’s life and health – through classification of potencial risks
of waste, according to the Brazilian Norm NBR 10004:2004; b) existence of
environmental certificates; c) life cycle analysis, for evaluation of the product
sustainability; d) operational conditions and performance of the product.
Although recycling represents one of the possible means to solve part of the
environmental management questions, being also an important practice for
sustainability, the importance and the necessity of the reduction of pollution and
waste generation must be emphasized.
Term of exemption from liability
The author does not hold any responsibility for whatever problem may occur from the use of products mentioned
in this research as well as its consequences. The inclusion of these products does not necessarily mean that they
are environmentally correct or sustainable and their guarantee will depend on further specific analyses.
Mentioning the products does not mean recommendation for use, analysis or agreement of the author about
information provided by the suppliers. Therefore, the author can not be responsible for the information provided
by the product suppliers. The author did not examine the merits of tests, technical analysis or even performance
results presented by the suppliers. In addition, the author emphasizes the importance and the necessity of
checking the conditions and use of these products as well as their adherence to the norms applicable in Brazil or
foreign countries. Finally, the author recommends obtaining the following information about materials mentioned
in this research before using them: a) health and environmental risks associated to its components; b) existence
of environmental certificate emission requirements; c) life cycle analysis of materials for durability purposes; d)
functional conditions and performance of the materials. The lack of knowledge of the properties of recycled
product components used or even improper applications may result in serious risks for the population or the
environment. The author allows free access to the database application and its respective source codes, not
being responsible, however, for any future enhancement, changes or adaptations done by its users.

Keywords: Building material, Construction
construction, Building, Brazil, Thesis.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas
pelas empresas que responderam às correspondências enviadas. O autor não
entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho
informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta pesquisa, não implica serem
os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, cujas comprovações
dependem de análises específicas. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem
esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa recomendação ao uso, análise, anuência ou discordância do
autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios e análises técnicas e de avaliação de
desempenho, informados pelos produtores.
Salienta-se a importância e a necessidade das verificações das condições de
uso e a conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou
aplicações inadequadas podem constituir grave risco para a população e o meio
ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não
nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas informações quanto aos
seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos
neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da saúde e do
meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.
1.2 Contexto
A pesquisa nacional de opinião “O que o brasileiro pensa do meio ambiente?”,
encomendada pelo Ministério do Meio Ambiente ao Instituto de Estudos da Religião,
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ISER, realizada em 1992, 1997 e 2001, indica que, na década de 1990, houve uma
notável evolução da consciência ambiental, no Brasil. A pesquisa revela que os
brasileiros estão cada vez mais dispostos a ajudar na proteção ao meio ambiente:
em 2001, além do trabalho voluntário e das contribuições em dinheiro, os brasileiros
ainda se manifestam dispostos a mudar alguns hábitos, sobretudo na separação de
resíduos recicláveis (68 %), diminuição de desperdícios de água (63 %),
racionalização do uso de energia elétrica (37 %) e de gás (21 %) (MMA; ISER,
2001), (JOHN, 2002).
A pesquisa qualitativa conduzida no País pelo Instituto Akatu em parceria com
a empresa Indicator GFK, em 2002, para entendimento do comportamento dos
consumidores, revela: os mesmos estariam dispostos a reduzir um pouco seu
padrão de vida para melhorar o meio ambiente (66 %), discordam que materiais
reciclados têm qualidade inferior (51 %), acreditam serem eles e a sociedade
responsáveis pelos cuidados com o meio ambiente (71%), pagariam mais pelo
produto se o lixo gerado pelo mesmo fosse totalmente reciclável (67 %). Entretanto,
a mesma pesquisa aponta para uma distância entre o discurso e a prática: admitem
nunca haver comprado produtos reciclados (49 %); aqueles que o fizeram admitem
ter comprado exclusivamente movidos pelo gosto, porque o produto agradou, não
sendo importante o material (45 %); meio ambiente e ações sociais não constituem
critérios de seleção para compras (83 %) (INSTITUTO AKATU; INDICATOR-GFK,
2004).
O aumento da preocupação com o meio ambiente, por parte de líderes de
diversos setores da sociedade organizada e, em especial, do setor de construção
civil, é uma tendência mundial. Esta preocupação decorre do fato de que a
construção civil, há anos, é severamente criticada por ser uma esbanjadora de
recursos e grande consumidora de recursos naturais, exercendo elevada pressão
sobre o meio ambiente, seja: pelo extrativismo (água, areia, pedra, madeira etc.);
pelo elevado consumo de energia para fabricação de materiais, como aço e cimento,
ou consumo elevado durante o ciclo de vida das edificações; pelo elevado índice de
desperdício de materiais, incorporados às edificações ou sob a forma de entulho e
outros resíduos que colaboram com o esgotamento da capacidade dos aterros
sanitários e outras áreas de deposição.
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Em municípios como Santo André (1996) e Ribeirão Preto (1995), as massas
de entulho de construção e demolição foram 1,5 a 4 vezes maiores que a massa de
resíduo sólido domiciliar, respectivamente (PINTO, 1999, f.41). Segundo John e
Agopyan (2000), as estimativas estrangeiras de geração de entulho de construção e
demolição variam de 130 a 1300 kg/hab.ano. No Brasil, de acordo com estimativas
de Pinto (1999), para as cidades de Jundiaí, Santo André, São José dos Campos,
Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, Salvador e Vitória da Conquista a
geração de entulho situou-se entre 760 kg/hab.ano, para a primeira, e 230
kg/hab.ano, para esta última, com mediana 510 kg/hab.ano.
Há alguns anos, observa-se o crescente interesse, por parte do consumidor,
em produtos ecologicamente corretos (MOTTA, 2004, p.1). Esta demanda é fruto do
crescimento da preocupação das pessoas e dos dirigentes não só com a saúde, mas
também com os elevados custos da destinação final dos resíduos gerados, da falta
de espaço para deposição em aterros e das distâncias cada vez maiores para
destinação destes resíduos. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Japão,
vem crescendo a oferta destes produtos ecologicamente corretos, refletindo uma
resposta mercadológica das empresas ante as pressões exercidas por grupos de
consumidores com maiores preocupações ambientais, desde o lançamento dos
primeiros produtos ecologicamente corretos, em 1985, nos Estados Unidos. Tornouse importante para as empresas considerarem-se “amigas da natureza”, uma vez
que o consumidor as responsabiliza pela situação atual do meio ambiente.
No Brasil, de maneira menos intensa do que nos Estados Unidos, verifica-se
a aproximação das empresas às práticas de gestão ambiental e de lançamento de
produtos denominados “verdes”. Pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias,
realizada em 1998 junto a 1.451 empresas em todo o território nacional (CNI, 1998
apud MOTTA, 2004, p.2), aponta que 85 % delas adotam alguma prática voltada à
gestão ambiental e que, destas, 21 % o fazem para melhorar a imagem junto à
sociedade, 17 % para atender às reivindicações da comunidade e 16 % o fazem
para atender ao consumidor com preocupações ambientais.
Entretanto, a redução dos crescentes custos industriais resultantes dos
sistemas de manuseio, estocagem, transporte e destinação adequados dos
resíduos, determinados pelo princípio da responsabilidade (atribui ao gerador a
responsabilidade pelo seu resíduo) e também a manutenção da conformidade legal
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(evitar multas e responsabilizações civis e penais) têm contribuído decisivamente
para o crescimento da reciclagem (ROCHA; CHEDIAK, 2003, f.78).
Diversas empresas no Brasil dispõem de programas ambientais implantados,
nos mais diversos segmentos: petroquímico, construção civil, automobilística,
siderúrgicas, de papel e celulose, alimentícias, geração de energia, farmacêuticas,
dentre outras. Simultaneamente, observa-se o lançamento, no Brasil, de produtos e
serviços ecologicamente corretos, aparentemente para responder aos anseios de
consumidores que cada vez mais se preocupam com o meio ambiente. Encontramse à venda, no mercado nacional, diversos produtos, desde camisetas, jeans, tintas,
resinas, alimentos orgânicos, metais e vasos sanitários que economizam água,
móveis e madeira com selos ambientais, entre outros.
A comunidade da construção está sendo pressionada por consumidores,
legisladores e diversos setores da sociedade, em todo o mundo, a buscar outros
requisitos além da estética, segurança, durabilidade e economia: preservar o meio
ambiente. Há uma grande preocupação com a sustentabilidade e o consumo
consciente, já que pode estar sendo subtraído do Planeta mais do que ele pode dar.
Programas governamentais estão sendo criados para certificar e incentivar o
uso de produtos, serviços e técnicas ambientalmente corretos em construções,
reformas, manutenção e conservação de edificações residenciais, comerciais,
industriais e outras. É o caso do programa Environmentally Preferable Products and
Services, EPP, da USEPA – US Environmental Protection Agency, dos Estados
Unidos. Trata-se de um programa do governo americano, criado em 1998 em
legislação específica (Executive Order 13101 - “Greening the Government through
Waste Prevention, Recycling and Federal Acquisition”) para incentivar o uso de
produtos, técnicas e serviços para atender a crescente demanda por produtos com
reduzidos impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. A
nomenclatura produtos “ambientalmente preferíveis” serve para designar produtos,
materiais ou serviços que tenham efeitos prejudiciais reduzidos na saúde humana e
no ambiente, quando comparados a outros produtos ou serviços que sirvam à
mesma finalidade.
A Executive Order 13101 determina aos órgãos da administração pública
direta do governo federal dos Estados Unidos e aos seus contratados a identificação
e emprego de produtos e serviços ambientalmente preferíveis. Os fabricantes
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certificados são obrigados a renovar anualmente a certificação, demonstrando que
os produtos atendem os critérios da legislação, segundo a Scientific Certification
Systems, SCS, uma das agências certificadoras americanas (SCS, 2002). É o poder
de compra do Estado a serviço da sustentabilidade. A certificação é outorgada pelas
certificadoras credenciadas somente depois de uma rigorosa avaliação do processo
(matérias-primas, produtos ou serviços) em cada fase do ciclo de vida, incluindo o
consumo de recursos, fabricação do produto, empacotamento, distribuição,
aplicação, operação, manutenção e conservação, reutilização ou destinação final,
esclarece a mesma fonte.
A SCS utiliza para certificação uma combinação das normas ISO 14024:
Principles and Procedures for Type 1 Environmental Labeling; USEPA’s Federal
Guidance on Environmentally Preferable Purchasing; e ASTM E2129: Data
Collection for Sustainability of Building Products (SCS, s.d.). A SCS já certificou uma
grande gama de produtos para consumidores industriais, prestadores de serviços,
comércio, construção civil e domésticos. Dentre os produtos certificados,
relacionados à construção civil destacam-se: selantes, adesivos, móveis, pisos,
pavimentações, tapetes, chapas de MDF1, aglomerados, compensados, portas,
esquadrias, revestimentos e pinturas.
Entretanto, no caso da construção civil, a responsabilidade ambiental do EPP
não se limita aos materiais de construção: segundo Environmental Design &
Construction Magazine (2004) a responsabilidade ambiental repousa sobre quatro
pilares

fundamentais:

a

legislação,

o

contratante

(ou

incorporador),

os

projetistas/especificadores e os fornecedores. É de suma importância o estreito
relacionamento entre projetistas e fornecedores na busca por soluções integradas e
criativas, com qualidade estética, desempenho e redução de custos. Outro aspecto
interessante é a preocupação de analisar o desempenho ambiental e a
sustentabilidade das edificações ao longo do seu ciclo de vida: manutenção e
conservação são aspectos importantes a considerar. Especificações inadequadas
podem produzir prédios “doentes” ou conduzir à utilização de produtos para
conservação agressivos ao meio ambiente ou à saúde dos seus ocupantes.

1

Medium density fibreboard, chapas de média densidade, em inglês.
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Analogamente ao EPP, a organização Global Ecolabelling Network, GEN, à
qual são filiados diversos países, mantém registros de produtos e serviços
ecologicamente corretos destinados à construção civil, dentre outros. A GEN é uma
associação sem fins lucrativos para certificação ambiental, fundada em 1994 para
melhorar, promover e desenvolver o Ecolabel – Rótulo Ambiental (selo verde) de
produtos e serviços. O Ecolabel é uma etiqueta que identifica a preferência
ambiental de um produto ou de um serviço dentro de uma categoria específica,
baseada na análise de ciclo de vida e seu impacto sobre o meio ambiente, com foco
nas normas série ISO 14000. Entre outros objetivos, a GEN pretende divulgar as
informações sobre produtos e serviços denominados “verdes” ao público em geral e
promover o intercâmbio de informações com certificadores de outros países,
melhorando a credibilidade dos produtos e serviços. A GEN estabelece ainda
critérios para homologação com certificadoras independentes. O programa visa atrair
o consumidor ambientalmente correto, mediante o esclarecimento e a redução do
ceticismo. Na página da GEN, na Internet, é possível consultar os países membros,
os produtos homologados, em diversas categorias, incluídos aqueles destinados à
construção civil e o ranking dos produtos e serviços certificados, em diversos países,
no ano de 2003 (GEN, s.d). Em 2003 a GEN mantinha em sua base de dados cerca
de 22.400 produtos e serviços homologados ambientalmente, dos quais, 5.673 no
Japão e 3.158 na Alemanha (GEN, 2003, p.7).
O Brasil, por intermédio do Programa Rótulo Ecológico – Qualidade
Ambiental, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é membro da GEN
desde 1993 (GEN, 2003, p.25); entretanto, até agosto de 2006, a ABNT ainda não
havia concedido o rótulo a nenhum produto brasileiro (ABNT, 2005).
É importante notar que nos Estados Unidos e em outros países o consumidor
de produtos para a construção civil, ambientalmente corretos, tem à sua disposição
informações que subsidiam a identificação e até mesmo a seleção de produtos
menos agressivos ao meio ambiente, com base em certificações.
Movidos por diversas razões, dentre elas a sustentabilidade, o consumo
consciente, as necessidades de preservação ambiental dos consumidores, o
controle dos órgãos governamentais sobre a geração e disposição final dos
resíduos, bem como os custos envolvidos com a gestão dos resíduos sólidos,
diversos setores da sociedade brasileira, dentre eles a comunidade da construção
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civil manifestam crescente interesse e procura por produtos denominados “verdes”,
ambientalmente corretos ou ambientalmente preferíveis, sem que, no entanto, haja
corresponde informação disponível.
No transcorrer desta pesquisa, não foi possível identificar, no Brasil,
catálogos, banco de dados ou sequer uma listagem de produtos ecologicamente
corretos ou ambientalmente preferíveis, independentemente das aplicações a que se
destinam, seja: nos âmbitos industrial, doméstico, comercial e muito menos da
construção civil. As poucas informações disponíveis encontram-se dispersas em
diversos meios e locais, não havendo bibliografia disponível. Há informações
disponíveis em fontes documentais diversas, tais como catálogos e folders de
fabricantes, homepages de instituições, de organizações de classe, de ONGs ou de
organizações dedicadas à reciclagem. Entretanto, a identificação destas fontes
documentais e das informações necessárias, muitas vezes, constitui atividade similar
a um “garimpo”.
Salienta-se que, em diversos países da Europa, da América do Norte e da
Ásia, as informações sobre produtos e serviços ecologicamente corretos estão
compiladas em bancos de dados de programas no âmbito do país, como é o caso do
EPP – Environmentally Preferable Products, da USEPA, agência ambiental
americana.
Não há no Brasil, entretanto, informações correspondentes, apesar de o País
integrar os quadros da GEN.
Calderoni (2003, p.31-38) cita o desenvolvimento de produtos, a geração de
empregos e de renda (dentre outras esferas) como resultados de relevância
ambiental, econômica e social, decorrentes da reciclagem do “lixo”, justificando
assim sua importância e necessidade.
Considera-se que os produtos que incorporem resíduos, em sua composição,
também podem ser entendidos como produtos ambientalmente corretos, ou
ambientalmente sustentáveis, ou ambientalmente preferíveis, ou ambientalmente
saudáveis. Tal associação decorre dos seguintes fatos:
a) a reciclagem é uma medida de prevenção da poluição, segundo São Paulo
(2002, p.10-11), e de redução dos impactos ambientais negativos, mediante
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redução no consumo de recursos (matérias-primas e fontes de energia nãorenováveis), durante e após o processo produtivo (UNEP, 2001);
b) a reciclagem, nas esferas industrial e do consumidor, é uma das ações
prioritárias para a gestão dos resíduos, segundo a Agenda 21 (NAÇÕES
UNIDAS, 1992), (UNEP; SÃO PAULO, 2004);
c) a introdução de produtos mais racionais, do ponto de vista ecológico, deve
ser incentivada, segundo a Agenda 21 (NAÇÕES UNIDAS, 1992), (UNEP;
SÃO PAULO, 2004);
Portanto, produtos que incorporam materiais reciclados de resíduos também
podem ser considerados como ambientalmente preferíveis, dependendo das
características gerais do produto, ou seja, dos demais constituintes e processos.
Dada a inexistência de um banco de dados onde as informações sobre os
produtos derivados de resíduos e de reciclagem estejam compiladas, propiciando a
divulgação e a utilização destes produtos, é que se desenvolve esta pesquisa. A
expectativa desta pesquisa é contribuir com o crescente mercado de produtos
derivados de resíduos ou de materiais reciclados, no Brasil, compilando e
disponibilizando as informações em um banco de dados, que poderá ir agregando
novos produtos ao longo do tempo.
A pesquisa destina-se a engenheiros, arquitetos, empreendedores do setor da
construção civil, pesquisadores, organizações ambientalistas, indústrias que
originam produtos passíveis de reciclagem ou que possam interessar-se na
fabricação de produtos, organizações de catadores, órgãos da administração
pública.
1.3 Objetivos
A pesquisa tem por finalidade sistematizar as informações coletadas sobre
produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados por meio do
desenvolvimento de um banco de dados, na forma de um aplicativo de cadastro. Tal
aplicativo possibilitará, de maneira homogênea, o cadastro e a catalogação das
informações sobre os produtos, suas aplicações, principais características,
respectivos produtores, características das matérias que originaram o produto, forma
de produção e, quando disponível, dados sobre o desempenho, as certificações ou
características técnicas do produto. Da mesma forma, a partir do banco de dados,

27
poderão ser geradas, no formato impresso, fichas técnicas de produtos, para a
construção civil, derivados de resíduos e de materiais reciclados ou recicláveis.
Também é objetivo desta pesquisa identificar e catalogar produtos, derivados
de resíduos e de materiais reciclados, para construção de edifícios no Brasil. Nesta
pesquisa são considerados produtos originados da reutilização ou da reciclagem de
resíduos.
1.4 Método e Procedimentos Metodológicos
A opção, nesta pesquisa, foi pela identificação e catalogação de produtos
derivados de resíduos, por reuso ou reciclagem, que integrassem as edificações,
sejam como componentes diretos do ciclo de construção, ou que integrassem
sistemas construtivos, como é o caso de painéis pré-moldados em concreto, que
utiliza garrafas PET descartadas, para a formação de alvéolos.
A apropriação do conhecimento do problema, proporcionando uma nova
visão, sucedeu com a opção pela pesquisa exploratória, mediante levantamentos. O
universo da pesquisa é o Brasil.
Três atividades (ou fases) principais compõem o planejamento da pesquisa:
“desenvolvimento dos instrumentos utilizados” e “aplicação na base de dados”,
resumidamente apresentadas a seguir.
a) A fase denominada “desenvolvimento dos instrumentos utilizados na
pesquisa” caracteriza-se pelo desenvolvimento e estruturação de um
banco de dados, ferramenta essencial para o cadastramento das
informações sobre os produtos. Esta fase é composta por cinco estágios,
como segue:
• Pesquisa inicial - baseada em pesquisas bibliográfica e documental
identificou-se os dados essenciais ao início da pesquisa e os principais
parâmetros a coletar;
• Organização e estruturação – roteiros, questionários e fichas técnicas
dos produtos foram desenvolvidos, contendo os elementos identificados
na pesquisa inicial. As fichas técnicas e as informações selecionadas
constituem as bases necessárias ao desenvolvimento de um aplicativo
de cadastro (Banco de Dados) em MS Access™;
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• Desenvolvimento dos instrumentos – neste estágio foi construído o
aplicativo de cadastro e uma simulação realizada, em uma aplicaçãopiloto do mesmo, com os dados obtidos na investigação inicial. Após os
ajustes necessários, de conteúdo e formato, o aplicativo de cadastro
está apto a receber as informações das fichas técnicas de produtos,
produtores, procedência de resíduos e de materiais reciclados,
aplicações, ensaios, certificações, fotos e outros dados relevantes;
• Levantamento inicial – é a prospecção inicial para coleta de informações
sobre produtos a incluir na base de dados, na qual ocorre a identificação
dos produtos, a coleta de dados, a reunião e o tratamento das
informações coletadas, para posterior cadastramento no aplicativo de
cadastro (Banco de Dados);
b) Fase “aplicação na base de dados” - caracteriza-se pela análise,
tratamento e consolidação das informações coletadas, compilando-as no
Banco de Dados. Esta fase está fracionada nos seguintes estágios:
• análise crítica inicial para verificação de coerência com o tema: seleção
de cada produto identificado. A inserção de um produto na base de
dados está condicionada à verificação da adequação ou aderência do
referido produto ao tema da pesquisa. Para tanto, quatro critérios foram
selecionados e um check-list elaborado, sintetizando os principais
pontos a verificar (vide 5.1.2.1);
• identificação do produtor e estabelecimento de relacionamento –
selecionado o produto, o produtor é identificado e o contato inicial
estabelecido, em geral por telefone, em rápida entrevista, expondo os
propósitos da pesquisa e sensibilizando o entrevistado para o futuro
envio de questionários;
• coleta de dados – realizada com o envio de textos explicativos e
formulários aos produtores, encaminhando as informações solicitadas;
• análise dos dados recebidos – os dados recebidos são examinados e os
questionários verificados, à procura de omissões, inconsistências ou
conflitos. Neste estágio são verificados a coerência com o tema da
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pesquisa, a qualidade do material gráfico encaminhado e a necessidade
de obtenção esclarecimentos ou informações complementares;
• cadastro no Banco de Dados – após análise, depuração e análise da
consistência, as informações coletadas são lançadas no aplicativo de
cadastro, possibilitando a emissão de emissão de fichas técnicas e a
futura divulgação pela Internet;
c) elaboração do texto acadêmico, submissão às bancas examinadoras e
elaboração do texto final.
1.5 Apresentação
O capítulo 1 apresenta o contexto, os objetivos e as atividades desenvolvidas
na pesquisa. No contexto, são expostas considerações sobre o aumento da
preocupação com o meio ambiente e a elevada pressão exercida sobre o mesmo; a
geração de resíduos, dentre eles o de construção e demolição; a demanda e a oferta
de produtos ecologicamente corretos no exterior; os programas governamentais
estrangeiros criados para certificar e incentivar o uso de produtos que incluam
resíduos ou materiais reciclados; a inexistência de bancos de dados contendo
listagens de produtos que incluem resíduos ou materiais reciclados, destinados à
construção de edifícios, no Brasil.
O capítulo 2 apresenta

termos

técnicos

e

conceituação,

usualmente

verificados na literatura técnica, relacionados à gestão dos resíduos sólidos, à
reciclagem, ao meio ambiente, à sustentabilidade e ao ciclo de vida.
O capítulo 3 reúne informações sobre a geração dos resíduos, situando-a no
contexto histórico; as classificações, a composição, a gestão e os impactos
negativos dos resíduos sólidos urbanos na saúde pública, no meio ambiente e na
degradação da paisagem, com ênfase nos resíduos de construção e demolição.
Uma seção é dedicada à reciclagem dos resíduos de construção e demolição.
O capítulo 4 traz conhecimentos sobre a necessidade e a importância da
reciclagem; os tipos de processamento para a recuperação de matéria-prima e
energia; uma visão geral dos agentes e do fluxo de atividades que constituem a
reciclagem; os resíduos recicláveis e não-recicláveis.
O capítulo 5 expõe as fases do planejamento das principais atividades na
pesquisa, abordando o desenvolvimento dos instrumentos utilizados, a análise,
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tratamento e consolidação das informações coletadas sobre os produtos derivados
de resíduos e de materiais reciclados, compilando-as no Banco de Dados.
O capítulo 6 detalha a organização do banco de dados, apresentando o seu
tutorial, os cadastros realizados, as consultas que podem ser realizadas, os produtos
identificados na pesquisa e as respectivas fichas técnicas. Considerações sobre uma
futura divulgação dos produtos identificados, em uma futura página da internet, são
abordadas em tópico específico. Comentários sobre o desenvolvimento da pesquisa
concluem o capítulo.
O capítulo 7 apresenta comentários sobre diversos aspectos verificados nesta
pesquisa e também apresenta sugestões para novos trabalhos, cujos temas são
correlatos ou complementares a esta pesquisa.
Em anexo, são apresentadas as Fichas Técnicas dos Produtos, na sua
íntegra; as classificações das origens e procedências cadastradas no Banco de
Dados; listagens dos produtos cadastrados, segundo suas procedências e suas
aplicações; os formulários utilizados na pesquisa; tipos e exemplos de produtos para
construção derivados de resíduos e de materiais reciclados, catalogados pelo The
Waste and Resources Action Programme, WRAP, no Reino Unido.
Um CD-ROM, contendo o Aplicativo Banco de Dados, onde se encontram
reunidas e compiladas as informações sobre produtos derivados de resíduos e de
materiais reciclados, no Brasil, identificados nesta pesquisa, complementa este
trabalho.
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2 CONCEITUAÇÃO
As necessidades cotidianas do Homem como alimentação, abrigo, vestuário,
aquecimento, transporte, dentre tantas, vêm subtraindo à natureza recursos nãorenováveis, em velocidade superior à reposição. Matérias-primas não-renováveis, a
água potável e combustíveis fósseis destinados à geração de energia, tiveram os
seus consumos acelerados pelo crescimento populacional e pela revolução industrial
do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. Mudanças climáticas globais
podem estar associadas à poluição e ao lançamento diário de toneladas de gases
nocivos na atmosfera, desafiando a capacidade de adaptação da espécie humana.
Crescem a população e o consumo de matérias-primas e por conseqüência crescem
também a degradação do meio ambiente, a geração de resíduos sólidos domiciliares
e de resíduos das diversas indústrias necessárias à sobrevivência humana, dentre
as quais a da construção civil.
O debate envolvendo consumo de matérias-primas, energia, poluição, efeitoestufa, aquecimento global, reciclagem e outros termos, faz parte do nosso
cotidiano, presentes nos noticiários televisivos e periódicos. No entanto, talvez
movidos pela necessidade de apresentar as matérias de forma acessível ao público,
muitas das vezes o fazem de maneira equivocada ou tendenciosa. Em decorrência
deste fato, diversos conceitos correntes apresentam-se incorretos, falhos ou
desvirtuados, dificultando a apropriação do conhecimento. Adicionalmente, salientase não haver consenso sobre a terminologia adotada, entre os diversos autores
envolvidos com resíduos e reciclagem.
Apresentam-se, neste capítulo, os principais conceitos e terminologia
empregados nesta pesquisa, relacionados a resíduos e reciclagem. Serão adotados
os termos mais freqüentemente verificados na literatura consultada.
Há uma variedade de definições complementares entre si e a este trabalho,
das quais serão adotadas as seguintes:
Lixo, resíduo, excedente ou sobra:
De acordo com o dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1999), lixo é
tudo aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga fora; entulho. Tudo o
que não presta e se joga fora. Sujidade, sujeira, imundície. Coisa ou coisas inúteis,
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velhas, sem valor. Resíduos que resultam de atividades domésticas, industriais,
comerciais etc.
Resíduo, excedente ou sobra: qualquer material, substância ou objeto
descartado, resultante das atividades humanas, segundo Garcia (2003).
Em outras situações, resíduo assume o sentido de lixo: “Material desprovido
de utilidade pelo seu possuidor” (NBR 12980:1993, item 3.84, p.5). O mesmo ocorre
na linguagem corrente: o termo resíduo é tido praticamente como sinônimo de lixo,
observa Calderoni (1999).
Neste trabalho será adotado o conceito de resíduo da NBR 10004:2004:
Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

A produção de lixo ocorre em quantidades e composições variáveis em
função do nível de desenvolvimento econômico da população, sofrendo mudanças
ainda nos diferentes estratos sociais. Alterações qualitativas verificam-se de acordo
com a evolução histórica, na medida em que se alteram os padrões de consumo da
sociedade.
O Brasil gera cerca de 0,70 kg/habitante por dia (vide Tabela 1.5.1), ou cerca
de 140 mil toneladas de lixo por dia; os habitantes de São Paulo e Rio de Janeiro
produzem em média 1 kg por dia. É o que revela pesquisa elaborada por Cempre
(2004c).
Ao analisar-se a composição qualitativa dos resíduos sólidos urbanos2, RSU,
no Brasil, México e Estados Unidos, na Tabela 1.5.2, pode-se observar que a fração
de matéria orgânica, no Brasil é de 55 %, contra 11,2 % nos Estados Unidos,
enquanto a fração metais/plásticos/papel/papelão/vidro é de 32 % no Brasil, contra

2

Alguns autores preferem a expressão resíduos sólidos municipais, RSM, por referir-se aos municípios, responsáveis pelo
gerenciamento.
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61,4 %, o que faz supor que parcela significativa dos alimentos, no Brasil, perde-se
por falta de acondicionamento adequado em embalagens.
Tabela 1.5.1 – Geração de resíduos
sólidos urbanos, per capita 3

País
Estados Unidos
Canadá
Alemanha
Suécia
Uruguai
México
Brasil

kg/hab./dia
2,00
1,70
0,90
0,90
0,90
0,87
0,70

Fonte: CEMPRE (2004c)

Tabela 1.5.2 – Composição dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, México e Estados Unidos,
em 2001 (%).
País

Orgânico

Metais

Plásticos

Papel /
papelão

Vidro

Outros

Brasil

55

2

3

25

2

13

México

42,6

3,8

6,6

16

7,4

23,6

Estados
Unidos

11,2

7,8

10,7

37,4

5,5

27,4

Fonte: CEMPRE (2004c).

Reciclagem:
É o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido a
o
transformação, segundo a Resolução n 307 do CONAMA – (BRASIL,

2002).
[Em senso amplo] é uma série de atividades que inclui a coleta de materiais
recicláveis, que poderiam ser considerados resíduos, mas que são
selecionados e transformandos em matérias-primas, tais como fibras, para
serem usadas na fabricação de novos produtos (USEPA, s.d.b).

Segundo tal conceituação, o que se propõe é dar uma “segunda vida” aos
materiais, reintroduzindo-os não só no seu próprio ciclo produtivo, mas também em
outros processos produtivos:
Nos casos da lata de alumínio, do vidro e da lata de aço, não há limitações
tecnológicas ao uso de recicláveis, sendo possível obter, na ”segunda vida”,

3

Ano não indicado pela fonte, provável 2001.
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produtos

idênticos

aos

existentes

na

“primeira

vida”,

e

assim

sucessivamente, em um número ilimitado de vidas [...] (CALDERONI, 2003).

Neste trabalho, será adotada a seguinte definição de reciclagem: é o
processo de reaproveitamento de materiais recicláveis ou de resíduos, baseado em
uma série de atividades que inclui a coleta, seleção, beneficiamento e valorização
transformando-os novamente em matérias-primas para serem usadas na fabricação
de novos produtos.
Resíduos da construção civil (RCC):
Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. (CONAMA
o
– Resolução n 307, 2002).

Embora a Resolução CONAMA no 307 adote a nomenclatura “Resíduos da
construção civil” (RCC), verifica-se correntemente o emprego do termo “Resíduos de
construção e demolição” (RCD) pela comunidade da construção civil e por diversos
autores, como: Ângulo, Agopyan, John, Cheriaf, Paulon, Rocha, e Zordan (ÂNGULO;
ZORDAN; JOHN, 2001), (JOHN; AGOPYAN, 2000), (JOHN, 2000), (ROCHA;
CHEDIAK, 2003), (ZORDAN, s.d.), (ZORDAN; PAULON, s.d.). Neste trabalho serão
adotadas a nomenclatura “Resíduos de construção e demolição” e a respectiva sigla,
RCD.
Reutilização:
É o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo
(BRASIL, 2002).

Beneficiamento:
É o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham
por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como
matéria-prima ou produto (BRASIL, 2002).

Impacto ambiental:
Qualquer alteração do meio ambiente causada por atividades humanas, e
que afetam direta ou indiretamente o bem-estar da população, suas
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atividades, a biota, as condições estéticas, sanitárias e a qualidade dos
recursos ambientais (FERREIRA, 1999).

Usualmente, relaciona-se impacto ambiental negativo ao derramamento de
óleo em corpos d’água, ou à ação de defensivos agrícolas e outros produtos
químicos, na natureza, desmatamento, ou lançamento de emissões na atmosfera.
Entretanto, outras atividades humanas, dentre elas a construção civil, exercem
efetiva pressão sobre o meio ambiente.
As intervenções humanas na natureza, para geração de energia ou controle
de inundações, às quais a construção civil está direta ou indiretamente relacionada,
podem resultar em negativos impactos ambientais e também na perda de
patrimônios históricos e paisagísticos de valor incalculável. Segundo Tautz (1998),
no Brasil, a construção da barragem de Itaipu, submergiu o Salto de Sete Quedas; o
lago da hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, inundou cerca de 4.214 km² de terras e
desalojou 70.000 brasileiros.
Efeito estufa e aquecimento global:
As mudanças climáticas são um dos maiores desafios da humanidade, para
este século e um dos temas mais debatidos pela comunidade internacional. Seus
impactos negativos sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade são
alarmantes e de difícil controle – trata-se do maior problema ambiental global a ser
enfrentado nas próximas décadas, avalia o Ministério do Meio Ambiente (2005).
As mudanças climáticas são o reflexo do agravamento do efeito estufa, em
decorrência do aumento da concentração de determinados gases na atmosfera
terrestre.
Resíduos gasosos, gerados pelos diversos campos da atividade humana, são
lançados na atmosfera, a cada segundo, ininterruptamente, desde os primórdios da
Humanidade, contribuindo para o aquecimento global; dentre os resíduos gasosos
encontram-se os GHG, sigla em inglês para greenhouse gases, ou gases de efeito
estufa. São compostos por vapor de água, principal responsável pelo efeito estufa
na Terra (cerca de 60 %), dióxido de carbono (26 %), e ozônio. A parcela restante é
devida ao metano, óxido nitroso, clorofluorcarbono (CFC), fréon e outros. A
concentração de GHG na atmosfera aumentou devido às atividades humanas, tais
como queima de combustível fóssil, desmatamento, criação de gado, plantações de
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arroz e uso de clorofluorcarbono para refrigeração. O dióxido de carbono foi o objeto
do Protocolo de Quioto (KNOWLEDGERUSH, s.d.).
Nos últimos 120 anos, a temperatura média anual da superfície terrestre
aumentou 1 ºC. Parece pouco, mas as geleiras que cobriam a maior parte do
Hemisfério Norte, formaram-se durante a última era glacial, há 12.000 anos atrás,
por uma queda de apenas 2 °C na temperatura média do Planeta. Um dos efeitos do
aquecimento global é o derretimento das coberturas de gelo nos pólos e do topo das
montanhas, que ajudam a manter o equilíbrio climático da Terra, porque refletem os
raios solares e resfriam o ar à sua volta. Cerca de 40 % do volume do gelo ártico
derreteu nos últimos 50 anos e a previsão é que até 2080 deixará de existir no verão
(SCHELP, 2005).
Cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, da
ONU, analisaram as mudanças climáticas em curso, suas causas e alterações
futuras, lastradas em estimativas baseadas em modelos de simulação e em dados
climáticos e concluíram que o aumento de temperatura previsto para o período 19902100 para algo entre 1,4 e 5,8 graus centígrados. As previsões anteriores eram de
aumento entre 1 e 3,5 ºC. São previsíveis mudanças na economia, na agricultura e
na saúde, não só devido ao aumento dos desastres ambientais - como enchentes,
secas, derretimento de geleiras - mas também devido ao aumento da abrangência
de doenças, que tem insetos como vetores, como malária, dengue, febre amarela e
outras pestes tropicais. Mas, outras mudanças já podem ser sentidas, segundo os
cientistas do IPCC: algumas populações de animais e plantas já teriam, inclusive,
começado a declinar devido às mudanças nas condições de temperatura e umidade
de seu ambiente. E, em alguns casos, ecossistemas com baixo potencial de
adaptação estão inteiramente ameaçados. Entre eles, figuram os glaciares, atóis,
recifes de coral, florestas boreais, florestas tropicais, mangues, ecossistemas
polares, banhados de pradarias e campos (JOHN, 2001).
Em vigor desde 16 de fevereiro de 2005, o Protocolo de Quioto contabiliza um
total de 141 países signatários, dentre eles o Brasil e a China. Os Estados Unidos,
maiores emissores de gases estufa do Planeta, não aderiram. O cumprimento das
metas estabelecidas pode ocorrer por meio de três mecanismos: o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), a implementação conjunta e o comércio de
emissões. O MDL propicia a transferência de recursos e tecnologias limpas de
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países desenvolvidos para países em desenvolvimento, como o Brasil, China e
Índia, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a redução de gases de efeito
estufa. Não há metas estabelecidas para o Brasil (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2005).
Análise de ciclo de vida – ACV:
A Análise de Ciclo de Vida – ACV - é uma técnica que avalia o desempenho
de um produto em relação ao meio ambiente. Adotada e normatizada pela
série ISO 14000, a ACV é uma técnica que permite quantificar as diversas
interfaces de um produto com o meio ambiente, seja em relação ao
consumo de recursos naturais e de energia, ou às emissões para água, ar e
solo, decorrentes da fabricação, uso e disposição final do produto. Os
resultados gerados por meio de uma ACV permitem detectar pontos críticos,
orientar os desenvolvimentos e as decisões de investimentos que buscam a
melhoria do produto, assim como medir ou estimar o efeito dessas ações e
investimentos (GARCIA, s.d.).

A Figura 1.5.1 representa os quatro principais palcos do ciclo de vida dos
produtos, e o balanço de entrada/saída de emissões de GHG. Os quatro palcos são:
obtenção de matéria-prima, manufatura, reciclagem e gestão de resíduos.

Figura 1.5.1 – Representação do ciclo de vida dos resíduos.
Fonte: modificado de USEPA (s.d.d)
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De acordo com USEPA (s.d.d), as emissões de gases ocorrem da seguinte
forma.
•

Matéria-prima - a obtenção de minérios, petróleo, madeira etc. Extrair e
transportar estes materiais envolve a combustão de combustíveis fósseis
para a energia, o que resulta em emissões do dióxido de carbono. Por sua
vez, estes combustíveis fósseis também necessitam de energia, para sua
extração;

•

Manufatura - Os processos que transformam matéria-prima em produtos
requerem a energia, muitas vezes obtida pela combustão de combustíveis
fósseis. Novamente, o uso da energia produz emissões de GHG
diretamente da combustão de combustíveis fósseis (principalmente dióxido
de carbono), que por sua vez também necessitam de combustível fóssil
para seu transporte. Além disso, alguns processos de manufatura também
liberam GHG, embora o tipo e a quantidade destas emissões variem
conforme os processos de transformação das matérias-primas;

•

Reciclagem - produtos reciclados também utilizam energia, entretanto, em
menor quantidade, além do que, poupa-se matéria-prima, poupando
energia, e, conseqüentemente, reduzindo as emissões de gases, quando
comparados à fabricação de produtos novos que não incluam materiais
reciclados. Além de reduzir o consumo de combustível fóssil, a reciclagem
de derivados de madeira ou papel reduz o corte de árvores, aumentando o
seqüestro do carbono, pelas florestas plantadas e naturais;

•

Gestão dos resíduos - todo resíduo não-reciclado, ao fim da sua vida útil,
terá uma das três destinações: compostagem, combustão, ou aterro;
qualquer uma das três necessita de energia para o transporte e gestão,
produzindo variados graus de emissões de gases:
o

Compostagem - uma opção para materiais orgânicos e resíduos de
jardinagem ou de origem agrícola - requer energia para o transporte
tombamento das leiras; entretanto, o carbono contido nos materiais
orgânicos retorna ao solo, não sendo liberado na atmosfera;

o

Combustão - libera o dióxido de carbono e o óxido nitroso (um
componente do GHG 310 vezes mais poluente que o dióxido de
carbono). Entretanto, se houver aproveitamento da energia térmica,
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evita-se a queima de combustível fóssil, o que contribui para a redução
das emissões;
o

Aterros - resulta na liberação do metano pela decomposição anaeróbia
de materiais orgânicos. O metano é 21 vezes mais poluente do que o
dióxido de carbono. Entretanto, o metano dos aterros pode ser uma
fonte alternativa de geração de energia. Além disso, muitos materiais
nos aterros não se decompõem inteiramente, e o carbono que
remanescente fica aprisionado no aterro, não sendo liberado para a
atmosfera.

Produto ambientalmente preferível (EPP – Environmentally Preferable
Product) - Nomenclatura utilizada pela USEPA – United States Environmental
Protection Agency) para designar produtos, materiais ou serviços que tenham efeitos
reduzidos na saúde humana e no ambiente, quando comparado com os produtos ou
serviços com a mesma finalidade (SCS, 2002). Trata-se de um programa do governo
americano para incentivar o uso de produtos, técnicas e serviços ambientalmente
corretos em construções, reformas, manutenção e conservação em edificações
residenciais, comerciais, industriais e outras.
A reciclagem apresenta-se, na análise de ciclo de vida, como possibilidade
recuperação de matérias-primas e de energia, reduzindo-se, também, as emissões
para o solo, atmosfera e água. A reciclagem representa a possibilidade de uma
“segunda vida” ao produto, ao término da sua vida útil. As edificações também
apresentam um ciclo de vida: concepção, aquisição de produtos e serviços, uso e
operação, manutenção e demolição. Ao longo desse ciclo, resíduos são gerados e
quando a sua minimização não é eficiente, restam como alternativas a reciclagem ou
a disposição final.
A construção civil apresenta-se como uma das indústrias capazes de
absorver resíduos e materiais reciclados de outras indústrias, ou gerados por ela
própria. A geração de resíduos, dentro e fora da construção civil, a composição
destes resíduos, e os aspectos relacionados à sua gestão são abordados no
capítulo 3.
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3 RESÍDUOS
Resíduos são produzidos pela Humanidade desde tempos imemoriais. No
início o lixo era biodegradável e voltava à natureza, reintegrando-a. Com o
crescimento demográfico pós-revolução industrial e com o crescimento da produção
de bens indispensáveis às necessidades básicas humanas, a mudança nos hábitos
de consumo, a introdução de materiais não-biodegradáveis, o fracionamento dos
alimentos em embalagens descartáveis, verificou-se correspondente aumento na
geração de resíduos. E, na esteira da geração de resíduos, a gestão4 dos mesmos
transformou-se em problemas de proporções gigantescas para os governantes. O
lançamento de resíduos in natura e de entulhos, às margens de cursos d’água, em
lixões a céu aberto e nas vias públicas está causando a degradação visual da
paisagem e ameaçando o meio ambiente e a saúde pública, pela multiplicação dos
vetores de doenças.
As atividades da construção civil, incluídas a obtenção das matérias-primas e
a geração dos resíduos de construção e demolição, estão contribuindo para o
agravamento do quadro ambiental. Os resíduos de demolição e construção, gerados
por grandes construtoras e, principalmente, pelos pequenos empreendedores, em
reformas, ampliações e demolições, são lançados em vias públicas, em cursos
d’água e em aterros clandestinos. Segundo Pinto (1999, f.41), o RCD pode
representar, em algumas cidades, até quatro vezes a massa de resíduos sólidos
domiciliares. A dimensão do problema vai além da poluição, dos danos à saúde
pública e da sobrecarga imposta aos cofres públicos: o manejo inadequado e a
gestão falha ou inexistente influenciam diretamente as oportunidades de reciclagem
do RCD (e de outros resíduos). Estes temas serão abordados neste capítulo.
Pinto (2005, p.6-7), ressalta a importância da elaboração de projeto de
manejo e da gestão dos resíduos em canteiros de obras, prevendo a capacitação
das construtoras e profissionais para o correto gerenciamento dos resíduos nos
canteiros, incluindo a redução na geração, segregação, reutilização, combate ao
desperdício, reciclagem e correta destinação final para os resíduos perigosos ou que
ainda não são recicláveis – com a utilização de transportadores credenciados.

4

A gestão dos resíduos engloba a prevenção, o gerenciamento e o controle. O gerenciamento engloba o manejo, o transporte
e a destinação. A destinação, por sua vez, reúne o tratamento, o co-processamento e a disposição final.
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Os conhecimentos da origem, composição e classificação dos resíduos (da
construção civil e de outros setores industriais) são de fundamental importância para
esta pesquisa, influenciando a inserção de produtos na base de dados, a
organização do banco de dados, as fichas técnicas dos produtos e a forma como
serão disponibilizadas as consultas. No aplicativo de banco de dados, será possível
realizar consultas aos produtos, filtrando-os segundo as matérias que os originaram,
o que somente será possível a partir do conhecimento da composição dos resíduos,
incluídos os da construção e demolição, abordados neste capítulo.
Maiores detalhes sobre o desenvolvimento da pesquisa e do banco de dados
podem ser obtidos nos capítulos 5 e 6.
3.1 Os Resíduos e a História
A história do lixo remonta aos tempos em que o Homem ainda habitava as
cavernas, era nômade e sobrevivia da caça e da pesca. Quando a coleta de
alimentos naquele local ficava escassa, os humanos mudavam-se para outra região,
em busca da subsistência, deixando para trás os resíduos, que, deixados sobre o
meio ambiente, decompunham-se, reintegrando-se a ele. Na medida em que ia
evoluindo, o Homem passou a produzir roupas, vasilhames de cerâmica e
ferramentas; começou a viver em comunidade, a construir casas, a cultivar lavouras
e criar gado, deixando assim de ser nômade (cerca de 8.000 AC).
O lixo, um dos reflexos do assentamento permanente do Homem, passou
então a acumular-se em um só local. A população aumentava e também crescia o
problema do lixo nas vilas e cidades.
Em 3000 AC, em Knossos, capital de Creta, Grécia, os lixões já estavam em
uso – grandes poços eram escavados e os resíduos ali depositados e cobertos com
terra (PROJECT INTEGRA, 2000). Por volta de 500 AC, foi criado em Atenas, o
primeiro lixão municipal do ocidente: os cidadãos eram convidados a jogar o lixo a
uma distância mínima de cerca de 1600 m fora dos muros da cidade (USEPA, s.d.a).
Na Grã-Bretanha do século XIII, o lixo era queimado em casa ou jogado nas
ruas, que era o mesmo local utilizado para chiqueiro de porcos e comércio de
gêneros alimentícios, em tendas.
O lixo dessa atividade comercial era depositado nas ruas, misturando-se ao
esgoto doméstico e aos excrementos de aves e gado – o cheiro era insuportável. As
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doenças e as verminoses eram um perigo constante, além das epidemias de Febre
Tifóide, o Cólera e culminando com a Peste Negra, que dizimou 2/3 dos habitantes
de Londres (PROJECT INTEGRA, 2000).
Com o crescimento demográfico e a revolução industrial, que possibilitou a
produção de bens de consumo em massa, agrava-se a produção dos resíduos. Em
1757, Benjamin Franklin inaugura o primeiro serviço público de coleta de lixo, nos
Estados Unidos. O primeiro sistema organizado de incineração de lixo entra em
operação em Nottingham, Inglaterra, em 1874, com aproveitamento energético para
geração de energia elétrica. Em 1895, o New York City Street Cleaning
Commissioner cria o primeiro sistema público integrado de gerenciamento de
resíduos dos Estados Unidos. A década de 1910 assiste à substituição das carroças
coletoras de lixo de tração animal por motores a gasolina, nos Estados Unidos e
Grã-Bretanha. Aterrar pântanos com lixo estava muito em moda nos Estados
Unidos, na década de 1920 e em 1934 a Suprema Corte proíbe o lançamento de lixo
no oceano, prática comum nessa época. Mais de 100 aterros sanitários
encontravam-se em operação em 1945, nos Estados Unidos (USEPA, s.d.a).
Segundo Bello (1998), nas décadas de 1970 e 1980, com os desastres
ambientais de Bhopal, (cidade na Índia onde ocorreu vazamento de pesticida em
fábrica da Union Carbide), Chernobyl (explosão de reator nuclear na União
Soviética) e do petroleiro Exxon Valdez, cresce a consciência ambiental na Europa e
depois nos Estados Unidos. Consumo de energia, desenvolvimento sustentável e
reciclagem tornam-se focos de interesse da população e dos governantes, no Japão
e em diversos países da América e Europa.
Os anos 1990 ficaram notabilizados nos Estados Unidos, Europa e Japão
pela preocupação com o aumento no consumo de recursos naturais e energia nãorenovável, combate ao desperdício, gestão dos resíduos e o incentivo à reciclagem.
Cresce, na década de 1990, a preocupação com o aquecimento global e emissões
de GHG. Em 1992, com a realização da Rio-92, as questões ambientais assumiram
papel de destaque na esfera das preocupações mundiais, tornando-se mais
discutidas nos âmbitos político, social e econômico (BELLO, 1998).
Em 2000, a USEPA conseguiu correlacionar a mudança global de
temperatura e a gestão de resíduos sólidos, mostrando que a redução na geração
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de resíduos e a reciclagem contribuem para a diminuição da mudança global de
temperatura.
3.2 A Gestão dos Resíduos no Brasil: Panorama Histórico em São

Paulo e Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro de 1760, a cidade contava com cerca de 30 mil habitantes
e atirava-se lixo por todas as partes. Os habitantes que residiam próximo ao mar,
lagoas, pântanos e rios ali despejavam o seu lixo, como era costume. E, assim,
nesse cenário de falta de higiene e cuidados sanitários, crescia o Rio de Janeiro e
sua população – o século XIX iria assistir às trágicas conseqüências dessa crise. Em
1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro emite o que seria a primeira postura
oficial frente à limpeza pública: "limpeza, desempachamento das ruas e praças,
providências contra a divagação de loucos, embriagados e animais ferozes e os que
podiam incomodar o público". Mas, somente em 1876, com a contratação de Aleixo
Gary5, francês de nascimento, começa a mudança na administração da limpeza
pública urbana.
Em 1885, Gary é contratado também para realizar a limpeza das praias e
remoção do lixo para a ilha de Sapucaia, localizada no bairro do Caju. Em 1882, é
criada a Superintendência de Limpeza Pública e Particular da Cidade. Para o serviço
de limpeza urbana e a coleta domiciliar de lixo, em 1906, a municipalidade utilizava
carroças, similares às da Foto 3.2.1, e 1084 animais, para tracioná-los, quantidades
já insuficientes para a limpeza da cidade, sendo adquiridos então, a título
experimental, dois “auto-caminhões”. Na década de 40, firmava-se o “Autointernacional” para coleta de lixo domiciliar (Foto 3.2.2), mas o processo mais usado
para a destinação final do lixo é ainda o vazadouro no mar (Foto 3.2.3), nos aterros
do Amorim e o do Retiro Saudoso (Caju) (COMLURB, 2005).
Segundo Calderoni (2003, p.97-102), até o ano de 1869, não havia serviços
de coleta na cidade de São Paulo e a população utilizava os resíduos orgânicos para
adubação de hortas, criação dos animais, ou os enterrava nos fundos dos quintais;
neste mesmo ano, foi criado o Sistema de Limpeza Pública, com a contratação de
uma empresa para a realização de coleta domiciliar.

5

Tão forte foi a atuação de Gary, frente à limpeza pública, que os lixeiros e varredores passaram a ser conhecidos
popularmente por “gari”.
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Somente em 1914 a Prefeitura assume efetivamente a gestão dos resíduos
domiciliares, cujo foco inicial de atuação era o incinerador do Araçá (Foto 3.2.5 e
Foto 3.2.6), implantado no ano anterior, com capacidade de 40 t/dia. A coleta
domiciliar era realizada com veículos de tração animal; em 1940, a Prefeitura
possuía toda a estrutura necessária, contando com 1.500 animais, carroças (Foto
3.2.4),

tratores,

cavalariços,

selarias,

cocheiras

e

pastos;

em 1968

são

“aposentados” os últimos 27 animais.

Foto 3.2.1 – Carroça para remoção de lixo
familiar - Rio de Janeiro, RJ, 1924.

Foto 3.2.2 – “Auto-internacional” empregado para
coleta de lixo domiciliar na década de 40 – Rio de
Janeiro, RJ.

Fonte: AGCRJ – COMLURB apud WEBRESOL (s.d.).

Fonte: autor não identificado apud WEB-RESOL
(s.d.).

Foto 3.2.3 – Ponte de embarque do lixo na
Baía de Guanabara – Rio de Janeiro, RJ, s.d.

Foto 3.2.4 – Descarga de lixo numa chácara – São
Paulo, SP, s.d.

Fonte: AGCRJ – COMLURB, apud WEBRESOL (s.d.).

Fonte: LIMPURB/SP apud WEB-RESOL (s.d.).

Em 1948, o incinerador do Araçá foi desativado6 e, em 1949, entra em
operação o incinerador de Pinheiros, com capacidade de 200 t/dia. A ele vêm se

6

Demolido em 1953.
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somar os incineradores da Ponte Pequena7 (300 t/dia) e Vergueiro8 (300 t/dia), em
1959 e 1969, respectivamente. Em 1970 começa a funcionar a Usina de
Compostagem de São Matheus9; em 1974 entra em operação a Usina de
Compostagem de Vila Leopoldina10. No período de 1974 a 1978 são desativados os
lixões a céu aberto e substituídos por oito aterros operados por empreiteiras; em
1978 todos os oito aterros tiveram suas atividades encerradas. Em 1979, entra em
operação o Aterro Sanitário Bandeirantes e em 1992 o Aterro Sanitário São João, os
dos únicos em operação até hoje, ambos à beira do final de sua vida útil.

Foto 3.2.5 – Incinerador do Araçá - São
Paulo, SP, 1913.

Foto 3.2.6 – Incinerador do Araçá - São Paulo, SP, 1914.

Fonte: LIMPURB/SP apud WEB-RESOL,
(s.d.).

Fonte: PORTENOY (2000).

É importante salientar que a preocupação com a destinação dos resíduos de
construção e demolição no Brasil tem aproximadamente cem anos. Entre os anos
1902 e 1906 o então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, promoveu a
7

Desativado em 1998.

8

Desativado em 2002.

9

Desativado em 2003.

10

Fim das operações em 31/08/2004.
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reurbanização do centro da cidade em uma onda modernizadora, sob o pretexto de
sanear a região e livrá-la da febre amarela.
Para

alargar

e

prolongar

avenidas como a Avenida Central
(Foto 3.2.7) (atual Av. Rio Branco) e
construir bulevares, demoliu entre 500
e 640 edifícios e cortiços do centro
colonial do Rio de Janeiro, desmontou
o Morro do Castelo e desalojou cerca
de

5.000

resultante

pessoas.
das

O

entulho

demolições

foi

transportado, em lombo de burros e
nos bondes da Botanical Garden
Railroad, para a orla marítima, dando

Foto 3.2.7 – Avenida Central (atual Av. Rio
Branco), Rio de Janeiro, RJ, c.1910.
Fonte: MARC FERREZ In: TURAZZI (2000, p.44).

origem à Avenida Beira-Mar (A AVENIDA..., 2005), (UFRJ, s.d.). Este episódio ilustra
o gerenciamento (manejo, transporte e disposição final) de resíduos de demolição,
em grandes proporções, utilizando a tecnologia disponível no início do século XX.
Atualmente, diversas cidades brasileiras dispõem de programas de gestão de
RCD, dentre elas Rio de Janeiro e São Paulo.
3.3 As Embalagens e o Meio Ambiente
O uso das embalagens é indissociável das atividades humanas modernas e a
sua destinação final exerce grande pressão sobre o meio ambiente. A reciclagem
destas embalagens pode gerar diversos produtos para a construção civil, a exemplo
das latas de chapa de aço, cuja reciclagem dá origem a barras e vergalhões de aço
para a construção civil. As embalagens plásticas podem ainda ser utilizadas no coprocessamento ou co-geração de energia de produtos como o cimento, destinado à
construção civil.
A construção civil, nas suas atividades, também consome embalagens,
gerando resíduos por ocasião do descarte destas, por exemplo, papel de sacarias
de cal, cimento e gesso, papelão em embalagens para revestimentos cerâmicos,
poliestireno expandido em embalagens para placas de rochas ornamentais, plásticos
diversos e vidros em embalagens para produtos químicos e de madeira sob a forma
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de paletes e engradados para máquinas e equipamentos, folhas de flandres em
embalagens para solventes, tintas e vernizes. Tais embalagens representam parcela
significativa dos resíduos gerados em obras, requerendo gestão e encaminhamento
para disposição final, conforme disposições da Resolução CONAMA no 307 e das
legislações estaduais e municipais.
O modelo de industrialização adotado no Brasil segue padrões de consumo
de países capitalistas avançados, que privilegiam a embalagem descartável, uma
comodidade para o usuário das grandes cidades, mas que acaba criando um
enorme complicador para que as prefeituras e as empresas coletoras de lixo
consigam executar com êxito suas tarefas, adverte Antônio César da Costa e Silva,
presidente da ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(UMA .., 2001).
A partir de meados da década de 1980, nos países desenvolvidos, o destino
final dos materiais de embalagem - após o consumo do produto contido - tem sido
alvo de diversos questionamentos sobre a sua relação com o Meio ambiente.
Embalagens recicláveis ou biodegradáveis passaram a ter imagem positiva aos
olhos do consumidor e dos órgãos legislativos (GARCIA, 2003).
Pressões ambientalistas influenciaram o desenvolvimento das embalagens:
significativa redução de peso das embalagens, uso de embalagens retornáveis,
combinação de materiais visando facilitar a reciclagem (como a substituição de base
cups por base petalóide11 em garrafas de PET e o emprego de tampa e pote de
mesmo material), rótulos de garrafas de vidro de fácil remoção, para facilitar a
higienização (entre usos sucessivos) em sistemas retornáveis e inúmeros outros
exemplos, observa Garcia (2003).
3.4 A História da Embalagem
Uma grande parcela dos resíduos sólidos é constituída por embalagens e
vasilhames para acondicionar bens, alimentos, remédios e tudo o mais necessário
ao cotidiano do Homem. O armazenamento e a conservação dos alimentos sempre
foi uma questão de capital importância para a humanidade, já que a sua
sobrevivência deles dependia.

11

Embalagens com bases petalóides são aquelas assemelhadas a pétalas de flor, em geral em número de cinco, permitindo o
equilíbrio da embalagem sobre bases planas. As primeiras embalagens para refrigerantes fabricadas em PET tinham a base
em formato de ampola semiesférica, necessitando a aplicação de uma base plástica, em forma de xícara, na cor preta, para
conferir equilíbrio à embalagem; tais bases cups, exigiam diversas operações para sua remoção, dificultando a reciclagem.
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Conchas, cascas de árvore ou de frutos, sem qualquer beneficiamento,
surgiram como primeira alternativa para acondicionamento e estocagem de água e
víveres, há mais de 10.000 anos (SEIDEL, 2004, p.9). Os artefatos cerâmicos seriam
os primeiros utilitários a servirem como embalagem e vasilhame, quando o Homem
ainda habitava as cavernas:
Os achados mais antigos provêm de jazidas neolíticas na Anatólia,
Palestina, Mesopotâmia e Tessália. Por volta de 6000 a.C., começou-se a
fabricar, no Oriente e na Europa, vasos de talhe grosseiro, feitos à mão e
sem elementos decorativos. Na última fase do neolítico, quando na maioria
das sociedades ocorreram rápidos progressos técnicos que prenunciavam
uma vida urbana mais complexa, chegou-se a elaborar cerâmica de
qualidade excepcional (NOVA ENCICLOPÉDIA BARSA, 1999).

Durante milhares de anos, a cerâmica acondicionou grãos, água, vinho,
azeite, cosméticos, poções e remédios, em todos os continentes. As ânforas de
cerâmica ajudaram romanos e gregos nas suas conquistas.
O vidro, mistura de sílica ou óxido de silício, presentes na areia branca, álcalis
(carbonato de sódio, o sulfato de sódio e também a cal extinta) e aditivos, fundidos a
elevadas temperaturas, teria surgido por volta de 1500 A.C., no Egito. No século I
A.C. os sírios já sopravam o vidro para moldar objetos de todos os feitios. Conhecido
em Roma desde o tempo de Nero, o vidro divulgou-se rapidamente no império,
fabricado em molde prensado ou soprado, modelado no torno ou cinzelado, porém,
com a queda do império, a arte do vidro foi varrida da Europa por algum tempo. Um
ressurgimento, de início tímido, verificou-se a partir do século VI na Renânia e na
Gália. A partir do século XIII, a arte vidreira teve grande desenvolvimento em Veneza
e, no século XIX, surgiram importantes aperfeiçoamentos técnicos, com a passagem
para a produção mecânica em massa, com o abandono dos métodos manuais,
conservados apenas nos centros de fabricação de objetos de luxo, como Baccarat,
na França. O século XX trouxe uma combinação de forma e função à indústria do
vidro (NOVA ENCICLOPÉDIA BARSA, 1999). Até os dias de hoje, o vidro
desempenha importante função como embalagem, constituindo, desta maneira, a
mais antiga forma de embalagem ainda em uso.
A madeira, sob a forma de caixotes, baús e tonéis, à semelhança das ânforas,
foi muito utilizada como embalagem e vasilhame para toda a sorte de substâncias a
granel, de maçãs à pólvora e da farinha ao vinho. Segundo Romio (2000, p.10), a
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água e o vinho eram acondicionados em pipas de madeira nas caravelas
portuguesas; entretanto, os tripulantes preferiam consumir vinho (porção individual
de pouco mais de um litro), pois a água, guardada em tonéis de madeira, cheirava
mal e causava todos os tipos de doença.
Na medida em que o homem ia se urbanizando e a distância tornava difícil a
obtenção de alimentos frescos, surgiu a necessidade da utilização de métodos de
conservação dos alimentos. Durante muito tempo, o único método de conservação
utilizado foi a desidratação, mediante salga ou defumação, que prejudicavam o
sabor dos alimentos e limitavam o tempo de estocagem, além de não serem
aplicáveis a todos os tipos de alimentos. A necessidade de conservação levou ao
desenvolvimento de aditivos conservantes e de embalagens eficientes na
conservação.
De acordo com Romio (2000), até mesmo o descobrimento do Brasil está
ligado à procura dos primeiros aditivos de alimentos: as especiarias (pimenta, cravo,
canela), cujo valor tinha menos a ver com o requinte culinário e mais com a
sobrevivência. As especiarias tornavam mais tolerável o sabor dos alimentos, além
de amenizarem, com suas propriedades medicinais eventuais desarranjos de saúde
provocados pela ingestão de comidas inadequadas.
Em 1795, o governo de Napoleão Bonaparte ofereceu prêmio de 12 mil
francos a quem inventasse um novo método de preservação de alimentos para o
Exército e Marinha franceses. Em 1810, após 15 anos de experiências, o francês
Nicholas Appert ganhou um prêmio do Governo Francês, ao desenvolver o método
de conservação de alimentos em garrafas, vedando-as com rolhas e aquecendo-as
até à fervura, preservando ainda o sabor e o frescor dos alimentos. As descobertas
de Pasteur surgiram somente em 1857 (ABRALATAS, 2005b). O método de Appert
é usado até os dias de hoje.
Ainda em 1810, o inglês Peter Durand desenvolveu uma embalagem de ferro
revestida internamente com latão, para prevenir a corrosão, dotada de uma tampa
soldada. Estava superada assim o inconveniente da quebra das embalagens de
vidro (ABRALATAS, 2005b).
Thomas Kensette, 1925, registra a patente da lata feita de folha-de-flandres
na América. Fica conhecido como o "pai" da indústria da lata. Na década de 1880, é

50
introduzida, nos Estados Unidos, a primeira máquina automática para produzir latas
(NOVELIS, s.d.).
Em 1927, o pesquisador Hale Charch, da DuPont, revoluciona o mundo da
embalagem, ao produzir o celofane à prova de umidade, transformando-o de um
material de embalagem meramente decorativo em um
item para embalagem de alimentos popular e eficiente
(DUPONT, s.d.).
As embalagens cartonadas foram inventadas por
Ruben Rausing e a sua comercialização iniciou-se em
1952, na Suécia, e, desde então, tem aumentado por
todo o mundo. No Brasil, o uso de embalagens
cartonadas iniciou-se em 1957 (CEMPRE, 2005h),
substituindo, a princípio, as embalagens de vidro
utilizadas para acondicionar leite (Foto 3.4.1).
A primeira lata de alumínio foi desenvolvida pela
Reynolds Metals Company, nos EUA, em 1963, e usada
para embalar um refrigerante de cola diet chamado
"Slenderella”.

As

latas

de

alumínio,

no

Brasil,

Foto 3.4.1 – Entregador de
leite, s.d.
Fonte: EMBALAGEMMARCA
(s.d.).

começaram a ser fabricadas em 1990, pela Rexam (na
época Latasa), em Pouso Alegre (MG) (NOVELIS, s.d.).
O PET começou a ser utilizado em embalagens, a partir do início da década
de 1970, chegando ao Brasil, como embalagem, em 1993. A primeira amostra de
PET foi obtida pelos ingleses Whinfield e Dickson, em 1941. As pesquisas que
levaram à produção em larga escala do poliéster começaram somente após a
Segunda Grande Guerra, nos anos 50, em laboratórios dos EUA e Europa.
Baseavam-se, quase totalmente, nas aplicações têxteis (ABIPET, s.d.).
3.5 Classificações dos Resíduos
A reciclagem de resíduos, incluídos os de construção e demolição (RCD),
transformando-os em novos produtos, destinados a novas aplicações, dentre elas a
construção civil, deverá ocorrer de forma a preservar a saúde pública e o meio
ambiente. Desta maneira, a inclusão de resíduos em novos produtos, deverá ser
precedida de análises quanto ao potencial de perigos e riscos, tanto nas etapas de
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coleta, seleção, armazenamento, beneficiamento destes resíduos e elaboração de
novos produtos, como depois de produzidos. No caso específico de produtos
elaborados com resíduos, destinados à construção de edifícios, além do risco
potencial aos seus ocupantes e ao meio ambiente, há possibilidade de perigos aos
trabalhadores, durante a construção, e à própria construção. Por exemplo: a
elaboração de concretos ou argamassas com agregados reciclados, contaminados
com produtos químicos, pode comprometer a sanidade das armaduras e do próprio
concreto, inutilizando a estrutura ou impondo custos elevados de correção e
manutenção. A presença de contaminantes pode limitar ou até mesmo impedir a
reciclagem de resíduos.
Desta forma, a compreensão das classificações dos resíduos assume
importância no contexto da elaboração de produtos que incorporem resíduos.
Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas formas, segundo
D’almeida e Vilhena (2000, p.29-30) e Mano; Pacheco e Bonelli (2005, p.99-100):
•

Quanto à presença de umidade: seco e molhado;

•

Quanto à composição química: matérias orgânicas ou inorgânicas;

•

Quanto à origem: domiciliar; comercial; público; serviços de saúde e
hospitalar; portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários;
industrial; agrícola; construção e demolição (RCD);

•

Quanto à periculosidade, segundo a NBR 10004:2004: Resíduos sólidos –
Classificação.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004a), a NBR 10004
classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à
saúde pública, visando o adequado gerenciamento dos referidos resíduos. Para a
classificação dos resíduos, são considerados o processo ou atividade que lhes deu
origem, seus constituintes e características, apresentando listagens de resíduos e
substâncias que afetam a saúde ou o meio ambiente. A segregação e a identificação
dos resíduos na fonte geradora devem ser observadas, integrando os laudos de
classificação.
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O Quadro 3.5.1 apresenta a

classificação dos resíduos segundo a NBR

10004, de maneira sinótica.
A norma NBR 10004:2004 fornece em seus anexos, listagens de resíduos,
constituintes

e

características

substâncias
de

perigosos

periculosidade

de

fontes

(inflamabilidade,

específicas

ou

corrosividade,

não,

as

reatividade,

toxicidade e patogenicidade) e os limites máximos de concentração nos ensaios de
lixiviação e de solubilização de extratos.
Resíduos

Comentários

Oferecem riscos à saúde ou ao meio ambiente por apresentar
uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade; patogenicidade.
Classe II A – Podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade,
Resíduos Não inertes
combustibilidade ou solubilidade em água.
classe II –
Não contém constituintes que submetidos a ensaios de
NãoClasse II B – solubilização em água apresentem concentrações superiores
perigosos Inertes
aos padrões de potabilidade de água, conf. ABNT NBR 10006,
exceto aspecto, turbidez, dureza e sabor.
Quadro 3.5.1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade segundo a
norma NBR 10004 - Resíduos sólidos: classificação.
Resíduos classe I Perigosos

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2004a).

No anexo H da NBR 10004, são apresentados alguns resíduos passíveis de
serem classificados como não-perigosos, desde que não contaminados por
substâncias consideradas perigosas e também que não apresentem características
de periculosidade: resíduos de restaurante, sucata de metais não-ferrosos, papel,
papelão, plástico polimerizado, borracha, madeira, materiais têxteis, minerais nãometálicos, areia de fundição e bagaço de cana. Salienta-se que a inflamabilidade ou
outra condição de periculosidade, bem como a presença de substâncias perigosas
indicadas nos ensaios de lixiviação e de solubilização cujos limites máximos
excedam aqueles preconizados na referida norma, podem classificar tais resíduos
como Classe II A – não-inertes.
A Resolução CONAMA no 307 (BRASIL, 2002) e a NBR 15112:2004 Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem Diretrizes para projeto, implantação e operação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004i) classificam o RCD em resíduos classes A, B, C e D,
(detalhamento disponível em 3.6.5.2).
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3.6 Os Resíduos de Construção e Demolição – RCD
3.6.1 Os resíduos de construção e demolição e a História
A história dos resíduos de construção e demolição é tão antiga quanto a
história do Homem. Os gigantescos blocos de pedra empregados para construir uma
pirâmide no Egito eram extraídos em estado bruto das pedreiras e transportados
pelo rio Nilo até o canteiro de obras. Ali, depois de desbastados até se tornarem
cúbicos e regulares, eram erguidos e encaixados com absoluta precisão (NOVA
ENCICLOPÉDIA BARSA, 1999, verbete Pirâmides do Egito). Ao sul da necrópole de
Gizé foi localizado um sítio, datado da 1a dinastia egípcia, local de extração de pedra
calcária utilizada como material de construção e local de descarte de resíduos da
construção das pirâmides (Foto
3.6.1) (BAINES; MALEK, 1996,
p.156).
Apesar

de

serem

tão

antigos quanto a Humanidade,
somente

na

reconstrução

da

Europa, após a Segunda Guerra
Mundial,

os

resíduos

de

construção e demolição tomaram
vulto, quando a remoção e a
destinação final dos escombros
dos

edifícios

bombardeios

demolidos

pelos

tornou-se

um

Foto 3.6.1 – Pirâmide de Gizé, Egito.
Fonte: TN_NEGIZEH1 (s.d.)

problema. E, ao mesmo tempo, uma solução, pois data desta época a primeira
experiência significativa de reciclagem de entulho, com a britagem do entulho para a
produção de agregados, visando atender a demanda da reconstrução da Europa de
1946. Segundo De Pauwl e Lauritzen (1994 apud LIMA, 1999, f.41), durante a
Segunda Guerra e até 1955, foram reciclados aproximadamente 115 milhões de m³
de resíduos de construção e demolição na Alemanha, os quais foram utilizados na
construção de aproximadamente 175 mil unidades habitacionais. Assim, pode-se
dizer que teve início a moderna tecnologia para reciclagem do RCD (WEDLER;
HUMMEL, 1946 apud LEVY, 2000).
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3.6.2 Os impactos negativos do RCD na saúde pública, no meio ambiente e a
degradação visual da paisagem
Segundo Pinto (1999, f.1-7), historicamente, os governantes no Brasil têm
dado ênfase ao abastecimento de água e coleta de lixo e pouca ênfase na coleta e
tratamento dos esgotos e destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU). O RCD
gerado nas atividades da construção civil constitui mais um problema de saúde
pública que vem sendo enfrentado com dificuldades, em função das dificuldades
econômicas vividas pelos municípios e da crescente omissão do governo federal, na
década de 1990.
Expressivos volumes de RCD são gerados, sem receberem, contudo, solução
adequada causando impactos negativos ao meio ambiente urbano e constituindo
local propício à proliferação de vetores de doenças, intensificando os problemas de
saneamento

nas

áreas

urbanas

anteriormente

relatados.

O

profundo

desconhecimento dos volumes gerados, dos impactos negativos que eles causam,
dos

custos

sociais

envolvidos

e,

inclusive,

das

possibilidades

de

seu

reaproveitamento e a ineficácia das ações corretivas, por parte dos gestores dos
resíduos vêm agravando o quadro.
A deposição clandestina de RCD em logradouros públicos (Foto 3.6.2), cursos
d’água e áreas de proteção ambiental está causando impactos ambientais
negativos, na saúde publica, degradação da paisagem, comprometimento do tráfego
de pedestres e de veículos em logradouros públicos (Foto 3.6.3), assoreamento de
cursos d’água (Foto 3.6.4) e de galerias de drenagem de águas pluviais, além de
riscos de deslizamentos de taludes (Foto 3.6.5). O acúmulo de RCD em locais
inadequados atrai resíduos não-inertes, oferecendo, simultaneamente, água,
alimento e abrigo. Torna-se nicho ecológico de muitas espécies de vetores de
patogênicos, como ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, fungos e vírus
(SCHNEIDER, 2003, f.47-52). Alguns destes vetores estão relacionados no Quadro
3.6.1.
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Foto 3.6.2 – Deposição irregular em Belo
Horizonte, MG.

Foto 3.6.3 – Comprometimento do tráfego de
pedestres e de veículos pela deposição de RCD
em via pública, s.d.

Fonte: PINTO (1999, f.87).

Fonte: Departamento de Limpeza Urbana,
arquivos do núcleo gestor de RCD (2002 apud
SCHNEIDER 2003, f.50).

Foto 3.6.4 – Obstrução do Córrego dos Meninos
entre Santo André e São Bernardo, SP.

Foto 3.6.5 – Risco de deslizamento de talude
provocado por descarte irregular de RCD em São
Paulo, SP, s.d.

Fonte: PINTO (1999, f.89).

Fonte: Departamento de Limpeza Urbana, arquivos
do núcleo gestor de RCD (2002 apud SCHNEIDER
2003, f.51).

Vetores

Doenças

Mosca

Febre tifóide, salmoneloses, disenterias

Mosquito

Malária, febre amarela, dengue

Barata

Febre tifóide, cólera, amebíase, giardíase

Ratos

Tifo murino, leptospirose, diarréias, disenterias, triquinose

Suínos

Cisticercose

Quadro 3.6.1 – Vetores relacionados à disposição inadequada de resíduos
sólidos domiciliares e doenças transmitidas.
Fonte: ROCHA (1997 apud SCHNEIDER 2003, f.48).
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3.6.3 A geração de RCD
Com a intensificação dos problemas ambientais e de saneamento dos centros
urbanos, o conjunto dos problemas relacionados aos resíduos sólidos foi passou a
integrar as ações dos administradores, técnicos e legisladores. Esforços para a
definição de políticas e estruturas de apoio vêm ocorrendo em diversos municípios,
regiões metropolitanas e estados da Federação. Esses esforços também
aconteceram ou vêm acontecendo em outros países, notadamente, quanto aos
RCD, na Europa Central, Japão e EUA. Devido à sua densidade demográfica e à
exigüidade de espaços para abrigar os RCD, países europeus e o Japão,
desenvolveram políticas mais elaboradas e consolidadas e, em função de sua
elevada industrialização e carência de recursos naturais, foram os pioneiros no
desenvolvimento de esforços para o conhecimento e controle dos RCD, salienta
Pinto (1999, f.8).
Os resíduos de construção e demolição têm origem nas várias fases do ciclo
de vida das construções: a) construção, b) manutenção e reformas e, c) demolições.
3.6.3.1 Fase construção
As perdas na construção são praticamente inevitáveis e segundo Zordan
(s.d.) praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil
são geradoras de RCD. No processo construtivo, o alto índice de perdas do setor é a
principal causa do entulho gerado. Embora nem toda perda se transforme
efetivamente em resíduo, visto que uma parte fica incorporada à própria obra, cerca
de 50 % dos materiais de construção são desperdiçados, de acordo com a Tabela
3.6.1.
Tabela 3.6.1 – Índices médios de perdas de materiais de construção (%).

MATERIAIS
Areia
Cimento
Pedra
Cal
Concreto
Aço
Blocos e tijolos
Argamassa

AGOPYAN et al.
(1998)
76
95
75
97
9
10
17
18

PINTO (1989)
39
33
1
26
27
91

Fonte: ZORDAN (s.d.).

12

Não consta a referência bibliográfica no texto original

SOILBELMAN
(1993)
46
84
13
19
13
87

12

SKOYLES
12
12
6
4
13
12
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3.6.3.2 Fase manutenção e reforma
A geração de RCD nesta fase está associada a vários fatores: a) correção de
defeitos (patologias); b) reformas ou modernização do edifício ou de partes do
mesmo, que normalmente exigem demolições parciais; c) descarte de componentes
que tenham degradado e atingido o final da vida útil e por isso necessitam ser
substituídos (JOHN; AGOPYAN, 2000, p.6).
3.6.3.3 Fase demolição
A redução dos resíduos causados pela demolição de edifícios depende a) do
prolongamento da vida útil dos edifícios e seus componentes, que depende tanto de
tecnologia de projeto quanto de materiais; b) da existência de incentivos para que os
proprietários realizem modernização e não demolições; c) de tecnologia de projeto e
demolição ou desmontagem que permita a reutilização dos componentes (JOHN;
AGOPYAN, 2000, p.6).
Segundo John e Agopyan (2000, p.3), há grande variabilidade nas estimativas
de geração de resíduos apresentadas por diferentes fontes para um mesmo país;
esta variabilidade pode ser atribuída à classificação dos resíduos, à inclusão de
solos, por parte de alguns autores, à tecnologia empregada e à idade dos edifícios,
entre outros. A Tabela 3.6.2 apresenta as estimativas e as variabilidades para alguns
países.
Tabela 3.6.2 – Estimativas de geração de resíduos de construção civil em diversos países.
País

Quantidade Anual

Fonte

Mt/ano

kg/hab.

1,2 – 6
12,8 –20,2

136 – 680
820 – 1300

136 – 171

463 – 584

USEPA (1998); PENG, GROSSKOPF, KIBERT (1994)

50 – 70

880 a 1120

DETR (1998); LAURITZEN (1998)

Bélgica

7,5 – 34,7

735 – 3359

Dinamarca

2,3 – 10,7

440 –2010

Itália

35-40

600-690

Alemanha

79-300

963-3658

Japão

99

785

KASAI (1998)

Portugal

3,2

325

EU (1999)

Brasil

Na

230-660

Suécia
Holanda
EUA
UK

TOLSTOY, BÖRKLUND & CARLSON (1998); EU (1999)
LAURITZEN (1998); BROSSINK; BROUWERS & VAN
KESSEL (1996); EU (1999)

LAURITZEN (1998), EU (1999)

PINTO (1999)

Fonte: JOHN (2000 apud JOHN; AGOPYAN, 2000, p.3).
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Estimativas de geração de RCD, segundo ZORDAN (s.d.), são apresentadas
na Tabela 3.6.3:
Tabela 3.6.3 – Estimativas de geração de RCD, no
Brasil e em alguns países.
LOCAL GERADOR

Brasil (1)

GERAÇÃO
ESTIMADA
(t/mês)

São Paulo

372.000

Rio de Janeiro

27.000

Brasília

85.000

Belo Horizonte

102.000

Porto Alegre

58.000

Salvador

44.000

Recife

18.000

Curitiba

74.000

Fortaleza

50.000

Florianópolis

33.000
16.000 a 25.000

Europa (2)
Reino Unido (3)

6.000

Japão (3)

7.000

(1) PINTO (1987) - (2) PERA (1996)13 - (3) CIB (1998)14
Fonte: ZORDAN (s.d.).

A análise de alguns documentos produzidos no Brasil, anteriormente a 1996,
revelou uma séria carência de informações precisas, além de dados conflitantes
sobre a geração e características do RCD. A situação conflitante dos dados relativos
a coleta de RSU, disponíveis para seis municípios de São Paulo, é exposta por Pinto
(1999), na Tabela 3.6.4. A insuficiência e a desconformidade dos dados, a falta da
identificação precisa das características dos resíduos, dos agentes envolvidos e dos
fluxos dificultam a construção de um quadro de informações confiáveis necessárias
à formulação de políticas públicas e de metodologias modernas para gestão de
resíduos sólidos urbanos.

13

Referencia bibliográfica omitida no original consultado.

14

Idem.
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Tabela 3.6.4 – Comparação entre dados SMA/CETESB e dados coletados nos municípios
pesquisados.
RSU (t/dia) conforme dados municipais

Lixo (t/dia) cf.
SMA/CETESB
-1998

Total

Resíduos
domiciliares

RCD

Outros

Ano base

Campinas

610,86 (1)

2.807

700 (2)

1.800 (2)

307 (2)

1996

Jundiaí

165,93 (1)

1.151

314 (3)

712 (4)

125 (3)

1996

Ribeirão Preto

272,47 (1)

1.484

257(5)

1.043 (5)

186 (5)

1995

São José do Rio Preto

182,94 (1)

1.187

302 (6)

687 (6)

198 (6)

1996

Santo André

437,89 (1)

1.868

674 (7)

1.013 (8)

181 (8)

1996

São José dos Campos

277,24 (1)

1.090

278 (9)

733 (10)

79 (9)

1995

Municípios

(1) (SÃO PAULO, 1998)
(2) (PAULELLA; SCAPIM, 1996)
(3) (Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, 1996)
(4) (JUNDIAÍ, 1997)
(5) (RIBEIRÃO PRETO, 1995)
(6) (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 1997)
(7) Conforme registros do Aterro Sanitário, in Programa “Estação Entulho”. Gestão diferenciada dos resíduos de construção
gerados em Santo André, diagnóstico preparado pela consultoria I&T- Informações e Técnicas (SANTO ANDRÉ, 1997)
(8) Programa “Estação Entulho”. Gestão diferenciada dos resíduos de construção gerados em Santo André, diagnóstico
preparado pela consultoria I&T- Informações e Técnicas (SANTO ANDRÉ, 1997)
(9) Conforme registros da URBAM – Urbanizadora Municipal de São José dos Campos, in Diagnóstico Geral. Preparatório ao
Programa para correção das deposições ilegais e reciclagem de resíduos da construção em São José dos Campos, preparado
pela consultoria I&T- Informações e Técnicas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995)
(10) Diagnóstico Geral. Preparatório ao Programa para correção das deposições ilegais e reciclagem de resíduos da
construção em São José dos Campos, preparado pela consultoria I&T- Informações e Técnicas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
1995)

Fonte: PINTO (1996, f.13).

Para a estimar a geração de RCD em obras de construção de prédios e
reforma e ampliação de residências térreas, nas cidades de Santo André (SP), São
José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP), Jundiaí
(SP) e Vitória da Conquista (BA), Pinto (1999) elaborou um estudo que considera: a)
Estimativas da geração de RCD a partir das atividades construtivas licenciadas; e, b)
Estimativas da geração de RCD a partir da ação dos coletores. A provável geração
total de RCD nas atividades formais e informais nos municípios pesquisados são
apresentados por na Tabela 3.6.5.
John e Agopyan (2000, p.2) salientam que, na amostra de Pinto (1999), a
mediana das estimativas para os municípios pesquisados foi 510 kg/hab.ano, valor
coerente com as estimativas estrangeiras descritas na Tabela 3.6.2.
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Tabela 3.6.5 – Geração total de RCD nos municípios pesquisados.

Municípios
Massa de RCD (t/dia) (1)

Santo
São José São José Ribeirão
Jundiaí Vitória da
André
Rio Preto Campos
Preto
(base 97) Conquista
(base 97) (base 97) (base 95) (base 95)
(base 97)

Provável geração em novas
edificações

477

244

201

577

364

57

Coletada em reformas

536

443

184

356

348

253

Coletada pelas
administrações

(2)

(2)

348

110

(2)

(2)

1.013

687

733

1.043

712

310

Provável geração total

(1) Considerados 26 dias úteis mensais
(2) Informações não consideradas para evitar-se sobreposição
Fonte: Adaptado de PINTO (1999, p.40).

3.6.4 A composição do RCD
De acordo com John e Agopyan (2000), Zordan (1997), Pinto (1989), dentre
outros, os resíduos de construção e demolição são constituídos de uma ampla
variedade de materiais ou fases sólidas:
•

Solos: provenientes de escavações, contendo, muitas vezes, material
orgânico e vida bacteriana;

•

Materiais cerâmicos: concreto; argamassas à base de cimento e cal;
fragmentos de cerâmica como: tijolos e telhas; cerâmica branca,
especialmente a de revestimento; cimento-amianto; gesso; vidro;

•

Fibras vegetais: madeiras, papéis, papelões, tecidos, restos de vegetais e
outros produtos de limpeza de terrenos;

•

Materiais orgânicos: plásticos; materiais betuminosos e asfálticos; tintas,
adesivos e solventes; selantes;

•

Metais: ferro e aço, latão, alumínio, zinco;

•

Pedras: fragmentos de rochas ornamentais e de desmonte.

O particionamento destas fases sólidas é variável e depende da procedência
do resíduo: obras de pavimentação, demolição de estruturas de concreto ou de
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construção de alvenarias com blocos cerâmicos irão produzir componentes e
balanceamentos diferentes. Segundo Zordan (s.d.), o processo gerador interfere nas
características físicas, determinando formatos e dimensões irregulares. O Gráfico
3.6.1 apresenta um exemplo de composição média dos entulhos, verificada no
Aterro de Itatinga, SP, e o Gráfico 3.6.2 ilustra a composição média da fração
cerâmica, presente nesse aterro.
É importante salientar que as possibilidades de reciclagem variam de acordo
com a composição do RCD. A presença de produtos de gesso, por serem solúveis
em água e apresentarem reações expansivas com o cimento Portland, limita a
reciclagem da fração cerâmica.

FRAÇÃO CERÂMICA

TOTAL

outros
5%

solos
32%

concreto
13%
cerâmicas
47%
argamassas
40%

cerâmicos
63%
Gráfico 3.6.1 – Composição média dos
entulhos depositados no aterro de Itatinga,
São Paulo, SP.

Gráfico 3.6.2 – Composição média da fração
cerâmica dos entulhos depositados no aterro de
Itatinga, São Paulo, SP.

Fonte: adaptado de Brito Filho (1999 apud
JOHN; AGOPYAN, 2000).

Fonte: adaptado de Brito Filho (1999 apud JOHN;
AGOPYAN, 2000).

3.6.5 Gestão dos resíduos de construção e demolição, RCD, no Brasil
3.6.5.1 Gestão do RCD, no Brasil - Regulamentação
A gestão do RCD e a sua reciclagem são regidas por nor mas
técnicas brasileiras e legislação nas três esferas de governo. Salientase

que

quaisquer

programas,

planos

e

e mpreendi mentos

estão

subordinados també m ao licenciamen to a mbiental nas três esferas de
governo.
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Relacionam-se, a seguir, as principais leis, normas aplicáveis e
disposições para gestão do RCD, no Brasil.
Legislação federal
Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências (BRASIL, 2001a).
Lei no 9.974, de 6 de junho de 2000. Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização a propaganda
comercial a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências (BRASIL, 2000).
Resolução CONAMA no 257, de 30 de junho de 1999. Estabelece que pilhas
e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus
compostos, tenham os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou
disposição final ambientalmente adequados.
Resolução CONAMA no 258, de 30 de junho de 1999. Determina que as
empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e
dar destinação final ambientalmente adequadas aos pneus inservíveis.
Resolução CONAMA no 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece código de
cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Normas técnicas brasileiras
NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
NBR 10005: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
NBR 10006: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos
sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
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NBR 15112: Resíduos da construção civil resíduos volumosos – Áreas de
transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e
operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
NBR 15113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes. Aterros Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro:
ABNT, 2004.
NBR 15114: Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de Reciclagem Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro:
ABNT, 2004.
NBR 15115: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos. Rio
de Janeiro: ABNT, 2004.
NBR 15116: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural – Requisito. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
3.6.5.2 Classificação do RCD, segundo a legislação e as Normas Técnicas
brasileiras
A construção civil utiliza em suas atividades uma grande variedade de
componentes e substâncias com características diferenciadas das outras indústrias,
quando se consideram aspectos como a reciclagem e os riscos à saúde e ao meio
ambiente. Os resíduos de construção e demolição (RCD) podem conter materiais e
substâncias cuja exposição, manuseio incorreto e disposição final inadequada
podem acarretar riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde dos operários e
usuários, dentre eles: tintas, solventes, removedores, detergentes, produtos
químicos, componentes contaminados ou que contenham amianto.
Considerando as características específicas da indústria da construção civil, o
expressivo volume da geração de resíduos, a necessidade de gestão e manejo
corretos, de forma a viabilizar destinos mais nobres para os referidos resíduos, em 5
de julho de 2002 o Ministério do Meio Ambiente do Brasil emitiu a Resolução
CONAMA no 307.
A norma NBR 15112:2004: Resíduos da construção civil e resíduos
volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e
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operação adota a mesma estrutura de classificação do RCD proposta pela
Resolução CONAMA no 307. O Quadro 3.6.2 apresenta esta classificação. Salientase que o adequado manejo e aplicações dos resíduos sólidos, compreendendo as
fases de estudos, implantação e operação devem ser analisadas em conjunto com a
Resolução CONAMA no 307, a NBR 15113:2004: Resíduos sólidos da construção
civil e resíduos inertes – Aterro – Diretrizes para projeto, implantação e operação e a
coletânea de Normas NBR 10004 a 10007, além das outras aplicáveis.

Classe

Origem

Classe A –

a) de construção, demolição,
Agregados, concreto asfáltico,
reformas e reparos de
solos
pavimentação e de outras obras
de infra-estrutura, inclusive
solos provenientes de
terraplenagem

reutilizáveis ou recicláveis

Classe B –
recicláveis para outras
destinações

Classe C –
para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação.

Classe D –
resíduos perigosos

Resíduo

b) de construção, demolição,
reformas e reparos de
edificações

Componentes cerâmicos tijolos,
blocos, telhas, placas de
revestimento, argamassa e
concreto;

c) de processo de fabricação
e/ou demolição de peças prémoldadas em concreto

Blocos, tubos, meios-fios etc,
produzidas nos canteiros de
obras

Construção demolição e
reparos em geral

Plásticos, papel/papelão,
metais, vidros, madeiras e
outros

Construção demolição e
reparos em geral

Gesso e derivados

Construção demolição e
reparos em geral, e
especificamente de clínicas
radiológicas, instalações
industriais e outros

Tintas, solventes, óleos e
outros, ou resíduos
contaminados

Quadro 3.6.2 – Classificação dos resíduos de construção e demolição (RCD) comuns à NBR
15112:2004 e à Resolução Conama no 307.
Fonte: adaptado da Resolução CONAMA no 307 e NBR 15112:2004.

3.6.5.3 O manejo e gestão de RCD, de acordo com a Resolução CONAMA no 307
A lei federal no 10.257, de 10 de junho de 2001 (BRASIL, 2001a), determina
novas e importantes diretrizes para o desenvolvimento sustentado dos aglomerados
urbanos no País, visando a necessidade de proteção e preservação do meio
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ambiente natural e construído, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes
da urbanização. A lei exige que os municípios adotem políticas setoriais de gestão
dos resíduos sólidos articuladas e sintonizadas com o seu Plano Diretor, visando
evitar a degradação ambiental, a poluição e a degradação ambiental (PINTO;
GONZÁLEZ, 2005a, p.9). O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20
mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas,
integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridas na área de influência
de empreendimentos ou com atividades com significativo impacto ambiental
negativo, de âmbito regional ou nacional.
A Resolução CONAMA no 307, de 05/07/2002 define responsabilidades e
deveres, tornando obrigatória, em todos os municípios e no Distrito Federal, a
implantação pelo poder púbico local de Planos Integrados de Gerenciamento dos
Resíduos da Construção Civil, como forma de eliminar os impactos ambientais
negativos, decorrentes do descontrole das atividades relacionadas à geração,
transporte e destinação desses materiais (BRASIL, 2002).
É importante salientar o objetivo principal e prioritário da Resolução:
“Art. 4o Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não-geração de
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a
destinação final.”

A resolução também determina aos geradores a segregação e a destinação
dos resíduos, conforme a sua classificação:
Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das
seguintes formas:
I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas
de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;
III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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O manejo e a gestão do RCD, bem como a regulamentação e disciplinamento
das atividades e dos agentes geradores, são responsabilidades dos municípios,
cabendo a eles a elaboração e a implementação de Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, o qual deverá incorporar Programa
Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e Projetos de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. Os Projetos de Gerenciamento de
Resíduos de Construção Civil, contendo os procedimentos para manejo e gestão
dos resíduos, ficarão a cargo dos grandes geradores de resíduos
De acordo com Pinto e González (2005a, p.12-13), a Resolução CONAMA no
307 estabelece uma rede de serviços, cujas ações podem ser definidas da seguinte
forma:
a) As ações destinadas a resíduos dos pequenos geradores, provenientes de
pequenas construções e reformas em regiões menos centrais dos municípios, por
princípio, devem ser definidas no âmbito do Programa Municipal de Gerenciamento,
como um serviço público de coleta, ancorado em uma rede de pontos de entrega,
instrumento de ação pública, que expressa os compromissos municipais com a
limpeza urbana;
b) As ações destinadas a resíduos dos grandes geradores, em geral
provenientes da ação das empresas privadas de coleta, são claramente
caracterizadas como uma ação de agentes privados regulamentada pelo poder
público municipal. Essas ações devem se submeter, por meio dos Projetos de
Gerenciamento de Resíduos, dos compromissos com transportadores cadastrados e
do licenciamento de áreas de recepção, aos princípios e diretrizes contidos no Plano
Integrado de Gerenciamento e à ação gestora do poder local. O Gráfico 3.6.3
permite uma visualização da articulação dessas redes de serviços.
Cabe, portanto, aos municípios, a solução para os pequenos volumes,
geralmente mal dispostos, e o disciplinamento da ação dos agentes envolvidos com
o manejo dos grandes volumes de resíduos. Devem ser definidas e licenciadas
áreas para o manejo dos resíduos, cadastrando e legalizando a atividade dos
transportadores, cobrando responsabilidades dos geradores, inclusive no tocante ao
desenvolvimento de Projetos de Gerenciamento nela previstos.
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O dimensionamento desses serviços decorre da realização de um
diagnóstico, identificando em cada localidade o potencial de geração de resíduos,
tipificar os geradores e transportadores, os fluxos desses materiais dentro da malha
urbana, os negativos impactos ambientais e econômicos decorrentes dessa
atividade, as condições de operação dos agentes públicos e privados, além das
condições de sustentabilidade.

PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO
RESPONSABILIDADE
MUNICÍPIO

GERADORES DE GRANDES
VOLUMES
PROJETOS DE GERENCIAMENTO

GERADORES
DE
PEQUENOS
VOLUMES

PROGRAMA
MUNICIPAL DE
GERENCIAMENTO

Áreas para
recebimento,
triagem e
armazenamento
temporário

Caracterização
Triagem
Acondicionamento
Transporte

Destinação final

Linha divisória entre
pequenos e grandes
geradores, a critério
técnico do sistema
de limpeza local

Gráfico 3.6.3 – Organograma do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Fonte: adaptado de PINTO; GONZÁLEZ (2005a, p.14) e WHITTON JUNIOR (2005, p.2).

Para implantar um sistema de manejo e gestão dos resíduos do RCD nos
municípios, Pinto e González (2005a) sugerem as seguintes fases:
a) Fase de diagnóstico da situação: deverão ser considerados os aspectos
relacionados à geração, transporte e destinação final dos resíduos:
identificação dos agentes envolvidos na geração, transporte e recepção
dos resíduos da construção e demolição; estimativa da quantidade de
resíduos da construção e demolição gerada no município; impactos
ambientais e econômicos;
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b) Fase de definição de um plano integrado de gerenciamento no município.
considerando a, quando a geração não puder ser evitada. Políticas devem
ser desenvolvidas e implementadas em função da realidade de cada
município, expressa no diagnóstico realizado. Os princípios básicos que
nortearão o plano integrado são: facilitar a ação do conjunto dos agentes
envolvidos e incentivar sua adesão, tornando vantajosos os novos
procedimentos

e

também

disciplinar

sua

ação,

institucionalizando

atividades e fluxo. Deverão ser incentivadas a redução, a reutilização e a
reciclagem do RCD.
Segundo Pinto e González (2005a), estes princípios determinam as quatro
ações fundamentais para o sucesso do plano integrado:
Ação 1: Rede de gestão para pequenos volumes - É parte integrante de
um Programa Municipal, assume o caráter de um serviço público com a implantação
de uma rede de serviços por meio da qual os pequenos geradores e transportadores
podem assumir suas responsabilidades na destinação correta dos resíduos da
construção civil e volumosos, decorrentes de sua própria atividade. Compreende um
conjunto de pontos de entrega voluntária de pequenos volumes, organizados (pela
administração pública), dentro de uma rede de coleta e destinação final adequada
desses materiais.
Os pontos de entrega voluntária destinam-se à recepção de pequenos
volumes15 e devem possuir a seguinte estrutura mínima: de 200 a 600 m² de área,
pátio com espaço suficiente para manobras de caminhões, locais para a recepção
de acumulação e triagem adequadas a cada tipo de resíduo e espaço para
caçambas estacionárias. Recomenda-se ainda a instalação de contentores para
coleta seletiva de recicláveis do RSU, cercamento com vegetação, instalação de
placa indicativa, guarita e sanitário para o zelador. Salienta-se que tais áreas
necessitam de licenciamento ambiental e podem ser operadas pela iniciativa
privada.
Ação 2: Rede de gestão para grandes volumes - Dá sustentabilidade aos
Projetos de Gerenciamento, obrigatórios para os grandes geradores de resíduos;
materializa-se numa rede de serviços abrangendo todas os elos da cadeia operativa
15

Os municípios de São Paulo e Guarulhos (SP) limitam estes volumes a 1 m³.
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relacionada ao transporte, manejo, transformação e disposição final dos grandes
volumes de resíduos da construção civil. Inclui, além dos serviços, as instalações
físicas para a realização das diversas operações, viabilizando aos agentes de maior
porte o exercício de suas responsabilidades com relação aos seus resíduos.
Caracteriza-se como um conjunto de atividades privadas regulamentadas pelo poder
público municipal.
A localização das instalações, na zona urbana ou nas periferias, para manejo
de grandes volumes deve ser precedida de estudos aprofundados que considerem
os seguintes fatores condicionantes: regulamentação do uso do solo, proximidade
dos grandes geradores, vias de acesso para veículos de maior capacidade de carga.
Áreas de triagem, de reciclagem de resíduos classe A (Foto 3.6.6) e aterros
podem operar em conjunto e estar concentradas em um só local, sendo operadas
pela iniciativa privada subordinadas à ação gestora e fiscalizadora do poder público
municipal. Estas áreas devem estar organizadas em setores específicos para
manejo de resíduos predominantes (classe A, solos, madeira, volumosos)
distribuídas em torno de um pátio central, para recepção e triagem (Figura 3.6.1). As
áreas de moagem e peneiramento de concreto, argamassas, blocos e telhas, bem
como as áreas destinadas à classificação e desintegração de madeira devem estar
dispostas em torno deste pátio central.

Foto 3.6.6 – Vista do pátio de acumulação e moagem de resíduo classe A – Área de Transbordo e
Triagem do Cabuçu, Guarulhos, SP
Fonte: PREFEITURA DE GUARULHOS (2005, p.20).
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As usinas de reciclagem (Foto 3.6.7) produzem diversos produtos a partir da
moagem dos resíduos classe A: agregados de concretos e mistos com
granulometrias variando de fina a rachão, além de bica corrida. Estes produtos
podem ser utilizados em: concretos não-estruturais, blocos, guias, argamassas para
assentamento de alvenaria não-estrutural e para revestimento, pavimentação e
recomposição de erosões em cursos d’água. A madeira fracionada, em pequenos
pedaços, desde que não seja madeira tratada ou contendo substâncias perigosas, é
vendida para alimentar caldeiras, em lavanderias e fornos de olarias. Na construção
civil é freqüente o emprego de produtos químicos, destinados a imunizar e preservar
a madeira utilizada, tornando-a mais resistente à ação de fungos, de insetos (brocas
e cupins), de moluscos e de crustáceos que necessitam da madeira para sobreviver.
Os agentes imunizantes podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, se
manuseados sem os devidos cuidados, ou se a madeira que os contém vier a ser
queimada, posteriormente.

Figura 3.6.1 – Sugestão de layout para organização de área de triagem e reciclagem
Fonte: modificado de PINTO; GONZÁLEZ (2005a, p.49).
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Foto 3.6.7 – Estação de Reciclagem “Estoril”, Belo Horizonte, MG.
Fonte: PINTO (1996, p.152).

Ação 3: Programa de informação ambiental – A implementação das
instalações deve ser acompanhadas de campanhas informativas e de educação
ambiental dirigidas aos diversos segmentos da sociedade organizada e, em
especial, os geradores e transportadores de resíduos, visando o envolvimento e o
comprometimento destes atores. O programa deve conter ainda ações voltadas à
redução na geração e ampla divulgação da importância da reciclagem e sobre a
localização das áreas destinadas ao correto descarte, com ação concentrada sobre
os grandes geradores e coletores.
Pinto e González (2005a, p.55-59) salientam a importância das ações de
caráter informativo e educativo e propõem a distribuição de prospectos informativos
e cartilhas à comunidade em locais estratégicos tais como: depósitos de materiais de
construção, templos, escolas, postos de saúde, associações etc. A sinalização
adequada nos locais onde ocorrem as deposições irregulares, orientando os
munícipes sobre a existência dos postos de entrega voluntária, e nos próprios postos
de entrega, mediante totens, complementam as ações informativas e educativas.
Ação 4: Programa de fiscalização – Para o correto funcionamento do
Programa é necessário um rigoroso programa de fiscalização visando garantir as
ações previstas anteriormente. A revisão e renovação das posturas e práticas
fiscalizatórias visa estabelecer as competências e regras para atuação dos agentes
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geradores, receptores e gestores municipais, conduzindo ao disciplinamento desses
diversos agentes.
Segundo Pinto e González (2005a, p.56-57), as ações fiscalizatórias devem
incluir:
•

Atenta vigilância à adequação de todos os agentes envolvidos às normas
do novo sistema de gestão;

•

Fiscalizar a ação dos geradores;

•

Verificar a existência e o cumprimento da Resolução CONAMA no 307
pelos grandes geradores;

•

Restringir o surgimento de novos bota-foras de RCD e a continuidade das
operações daqueles anteriormente identificados;

•

Estabelecer mecanismos de controle das ações previstas nas fases
anteriores.

Segundo Pinto e González (2005b, p.9-12), os municípios podem obter do
Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, financiamento
destinado a apoiar financeiramente a implementação de ações relativas ao
acondicionamento, à coleta, ao transporte, ao transbordo, à triagem, reciclagem e
destinação final dos resíduos oriundos das atividades de construção civil, incluindo
as ações similares que envolvam os resíduos volumosos.
3.6.6 Gestão dos resíduos em canteiros de obras
A geração de resíduos é indissociável da produção, e a construção civil não
constitui exceção. Perdas e geração de resíduos são verso e anverso da mesma
moeda. A compreensão dos mecanismos como se processam as perdas é
fundamental para a gestão dos resíduos em obras. Apresentam-se, a seguir, os
principais aspectos fundamentais relacionados às perdas na construção civil.
3.6.6.1 As perdas na construção civil
As empresas de construção civil no Brasil têm convivido há tempos com a
crítica de pertencerem a um setor que desperdiça recursos, observam Souza et al.,
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(1998). Além de grande consumidora de matérias, seja: em quantidade como em
diversidade, a indústria da construção civil é considerada uma grande geradora de
resíduos, o que tem originado discussões quanto à necessidade de alcançar o
desenvolvimento sustentável (SOUZA et al., 2004, p.33).
Os ambientalistas, a legislação, a competitividade, a diminuição das margens
de lucro, a necessidade de aumentar os ganhos a partir da produção estão fazendo
com que as empresas se preocupem [e se ocupem] cada vez mais com o
gerenciamento de sua produção (PIRES et al., 1998, p.348).
A década de 1990 foi palco de intensas discussões sobre a dimensão do
desperdício na construção civil. Ocorreu, naquela mesma década, a busca sobre a
conceituação de resíduos, desperdício e perdas de materiais. Diversos autores
contribuíram para o estabelecimento destas definições, no Brasil e fora dele: Pinto
(1989, 1999), Koskela (1992), Soibelman (1993), Pichi (1993, 1995), Santos (1995),
Freitas (1995), Skoyles (1996), Enshassi, 1996), Bogado(1998), Paliari (1999) e
Andrade (1999), dentre outros (SOUZA et al., 2004, p.34-35), (PALIARI et. al., 1998,
p.332-333).
Ao final da década de 1990, já havia mais consciência sobre o problema das
perdas e mais isenção em sua discussão, permitindo-se abandonar a abordagem
mais passional e passar a uma postura mais objetiva [e pragmática]: sabendo-se o
valor das perdas e a geração de resíduos, tornava-se possível discutir a
oportunidade e a viabilidade de se combaterem as ineficiências detectadas (SOUZA
et al., 2004, p.34).
A Tabela 3.6.6 apresenta alguns resultados identificados por alguns autores
no Brasil e fora dele.
A tendência, neste primeiro lustro da década de 2000, tem sido a busca pelas
ferramentas gerenciais, as aplicações das técnicas e ferramentas da Lean
Construction e Produção mais Limpa (P + L) e discussões sobre o diagnóstico e
combate à geração de resíduos, reutilização e reciclagem destes.
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Tabela 3.6.6 – Valores percentuais de perdas de materiais segundo diversas pesquisas
Internacional
Material

SKOYLES ENSHASSI
(1976) (1) (1996) (1)

Nacional
PINTO
(1989) (2)

SOIBELMAN
(1993) (2)

SANTOS
(1995) (2)

Concreto em infra-estrutura

8

-

-

-

-

Concreto em superestrutura

2

-

-

-

-

Concreto em geral

-

-

1,5

12,9

-

Aço

5

2,1

26

19

-

Tijolos comuns

8

3,2

-

-

-

Tijolos à vista

12

4,9

-

-

-

Tijolos furados

-

-

-

50

5,4

Tijolos maciços

-

-

-

54

25,5

Tijolos estruturais vazados

5

-

-

-

-

Tijolos estruturais maciços

10

-

-

-

-

Blocos leves

9

-

-

-

-

Blocos de concreto

7

-

-

-

-

Componentes de vedação

-

-

13

-

-

Madeira – tábuas

15

-

-

-

-

Madeira – compensados

15

-

-

-

-

Madeira em geral

-

-

47,5

-

-

Rev. cerâmicos – paredes

3

-

9,5

-

-

Rev. cerâmicos – pisos

3

-

7,5

-

-

Notas: (1) Entulho; (2) Entulho + Incorporado
Fonte: PALIARI (1999, apud SOUZA et al., 2004, p.9)

Conceitos de perdas na construção civil
De acordo com Paliari et. al. (1998, p.331-333), várias são as definições de
perdas, apresentadas por diversos autores, prevalecendo a convergência para um
ponto em comum: o uso não-otimizado dos recursos na execução das edificações.
Segundo diversos autores e sob um enfoque mais amplo, as perdas podem ser
definidas como:
“[...] todo o recurso que se gasta para executar um produto ou serviço sem
agregar valor aos mesmos” (FREITAS, 1995 apud PALIARI et al., 1998,
p.332).
“[...] qualquer ineficiência que reflita no uso de materiais, mão-de-obra e
equipamentos em quantidades superiores àquelas necessárias para a
produção da edificação” (SANTOS, 1995 apud PALIARI et al., 1998, p.332).
“[...] tudo aquilo que é despendido além do que seria necessário em uma
situação ideal” (PICHI, 1995 apud PALIARI et al., 1998, p.332).
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Fases do empreendimento onde ocorrem as perdas
As perdas de materiais podem ocorrer em diferentes fases (ou etapas) dos
empreendimentos, ficando a eles incorporados, na forma de sobreespessuras em
revestimentos ou juntas de assentamento de alvenaria com espessuras excessivas
(Foto 3.6.8) ou originando resíduos que são removidos das obras (entulho).
Na fase concepção podem ocorrer, por exemplo, falhas nas especificações de
traços de argamassas destinadas a emboço, tornando-os mais ricos em cimento que
a

necessidade,

gerando

superdimensionamento

de

compra

de

materiais.

Detalhamentos falhos ou omissos em projetos de arquitetura podem requerer
seqüências adicionais de serviços para correção, onerando os custos de produção.

Foto 3.6.8 – Espessuras excessivas de juntas de assentamento:
perdas incorporadas à edificação.

No caso da fase execução, diversas são as formas possíveis que determinam
as perdas: materiais recebidos sem conferência de quantidade e qualidade;
estocagem inadequada de materiais (Foto 3.6.9), propiciando o carreamento pelas
chuvas ou degeneração, tornando-os impróprios para a utilização ou gerando
entulho; emprego de tecnologias defasadas; qualificação deficiente e falta de
treinamento da mão-de-obra. É na fase execução que se materializa a parcela mais
expressiva das perdas, com a geração de resíduos inaproveitáveis ou para os quais
ainda não há tecnologia desenvolvida, como é o caso do gesso; geração de
resíduos reaproveitáveis na obra, ou fora dela; geração de resíduos recicláveis; e,
maior incorporação à obra do que o previsto, sob a forma de sobreespessuras de
revestimentos, por exemplo.
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O Quadro 3.6.3 explicita o relacionamento entre as fases do empreendimento,
a manifestação e a natureza das perdas.

FASES =>

CONCEPÇÃO

EXECUÇÃO

• Diferença entre a
quantidade de material
• Diferença entre a
FONTE DA
previsto num projeto
quantidade prevista no
PERDA
otimizado e a realmente
projeto idealizado e a
necessária de acordo com
efetivamente consumida
o projeto idealizado

•
•
•

CAUSAS

•
•
•

UTILIZAÇÃO
• Diferença entre a
quantidade de
material prevista
para manutenção e
a efetivamente
consumida num
certo período de
tempo

• Manuseio, estocagem e
transportes inadequados
Erros, falhas, omissões e
nas diversas etapas de
mudanças em projetos e
produção.
especificações.
• Seleção de tecnologias de
Erros no processo de
produção inadequadas ou
orçamentação.
defasadas.
Ausência ou falhas nos
• Utilização de
• Correções de
parâmetros de perdas.
procedimentos e
patologias e
Incompatibilidades entre
ferramental inadequados.
defeitos.
as disciplinas de projeto.
Mão-de-obra
• Desgaste excessivo
desqualificada.
Ausência do coordenador
ou prematuro de
desatualizada ou malde projeto.
componentes.
remunerada.
Projetos não consideram
• Alteração do uso.
o processo construtivo.
• Política de premiação da
mão-de-obra baseada
Falta de coordenação
exclusivamente na
modular entre os
produção, não premiando
componentes
a economia de materiais.
especificados.
• Ausência de controle de
qualidade e de consumo
dos insumos.

NATUREZA
• Material incorporado e
DAS
entulho
PERDAS

• Material incorporado e
entulho

• Material incorporado
e entulho

• Tintas, argamassas,
impermeabilizantes,
• Vergalhões de ferro, concreto, madeira serrada,
telhas, calhas,
EXEMPLOS
revestimentos
compensados para formas, fios, blocos cerâmicos e de
DE
cerâmicos,
concreto, placas cerâmicas, pastilhas e rochas
RESÍDUOS
ornamentais para revestimentos, cimento, areia, cal, aço,
revestimentos em
GERADOS
conduítes, tubos, tintas, impermeabilizantes, argamassas
argamassa
colantes, rejuntamento, vidro, telhas.
removidos, concreto
demolido, materiais
de calafetação.
Quadro 3.6.3 – As diferentes fases de um empreendimento e a ocorrência de perdas de materiais.
Fonte: modificado de SOUZA et al. (1998).
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Foto 3.6.9 – Pilha de areia sem confinamento.

No caso da fase utilização do empreendimento, quando se faz necessário a
repintura precoce de uma fachada estará configurada a perda, pois estar-se-á
consumindo mais tinta que o previsto inicialmente exemplifica Souza et al. (2004).
As perdas e as etapas de produção
As perdas em canteiros de obras podem ser geradas em qualquer uma das
etapas de produção que envolvem um determinado serviço, apresentadas no
Gráfico 3.6.4.

Recebimento

Estocagem

Processamento
intermediário

Processamento
final

Gráfico 3.6.4 – Exemplo de fluxograma dos processos
Fonte: SOUZA et al. (2004, p.37)

O recebimento das mercadorias, primeiro elo da cadeia produtiva, é também
o primeiro elo de uma cadeia de perdas: roubos, desvios de materiais, registros de
entrada incorretos, apontando quantidades inferiores às efetivamente pagas,
aceitação de produtos com especificações divergentes das ordens de compra e a
aceitação de materiais e equipamentos inutilizados representam prejuízos quando
os materiais nem bem adentraram as obras.
A estocagem responde por parcela significativa das perdas geradas:
armazenamento inadequado de blocos (Foto 3.6.10), locais úmidos para
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armazenamento de aglomerantes, chapas de vidro encostadas em paredes e sem
isolamento da área, areia é carreada pela ação das águas pluviais e por falta de
confinamento em baias.

Foto 3.6.10 – Armazenamento inadequado de
materiais

Nos processamentos intermediários, as perdas podem estar presentes na
inobservância dos traços previstos para argamassas, gerando sobreconsumo de
aglomerantes; no preparo de argamassas ou aquisição de concreto pré-misturado
em quantidades superiores ao consumo; nas quebras de blocos geradas pela má
qualidade ou pelo uso de equipamento de corte inadequado.
No processamento final, as perdas podem manifestar-se, por exemplo, na
aplicação de revestimento de gesso em alvenaria, quando se prepara pasta de
gesso em quantidade superior àquela que o operário consegue aplicar, em razão
do tempo de pega do gesso, que o inutiliza para aplicação, transformando-o em
entulho.
Tecnologias defasadas como o não-emprego da modulação de alvenaria
ou a não-utilização de blocos especiais, que permitam a passagem de conduítes,
são indutores de perdas: tempo dos operários necessários à abertura de rasgos
nas alvenarias, ferramental, remoção de entulhos, materiais e tempo consumidos
na recomposição das paredes danificadas e fechamento dos rasgos.
O transporte, elo de ligação entre as etapas de produção, é responsável
por expressiva parcela das perdas, pois os materiais estão sujeitos a quebras
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durante os transportes; muitas vezes, o concreto derrama das “jericas” quando
excessivamente carregadas ou devido a acessos inadequados.
A pesquisa nacional FINEP/PCC/ITQC
No contexto das controvérsias sobre as perdas de materiais, em face das
dificuldades em estimar as perdas em uma indústria tão complexa como a
construção civil e no intuito de fornecer informações e ferramentas aos
construtores brasileiros que os capacitem na gestão dos materiais nos canteiros
de obras, foi concebida a pesquisa “Alternativas para a redução do desperdício
de materiais nos canteiros de obras” (AGOPYAN et al., 1998).
A pesquisa foi coordenada pelo Departamento de Engenharia de
Construção

Civil

da

EPUSP,

PCC-USP,

apoiada

financeiramente

pela

Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, e envolveu dezesseis universidades distribuídas em doze estados
brasileiros, o Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Construção Civil,
ITQC, e instituições representando o setor da construção (SINDUSCON,
SINDICON, SECOVI, ADEMI, SEBRAE de alguns estados e SENAI) (SOUZA et
al., 1998).
Desenvolvida em cem canteiros de obras, a partir de 1996, a pesquisa de
caráter puramente de diagnóstico da situação vigente no País quanto às perdas
de materiais, constituiu-se em um marco para a realização de outras pesquisas,
não só pela oportunidade de se levantar indicadores de perdas de forma
padronizada, mas, também, por ter permitido entender a ocorrência dessas
perdas ao longo das etapas que o material percorre no canteiro de obras (SOUZA
et al., 2004, p.39-40).
Os resultados quanto aos indicadores globais para os canteiros de obras
estudados, assim como as parcelas referentes ao entulho gerado, apresentam-se
na Tabela 3.6.716:

16

O procedimento e as considerações para a obtenção dos indicadores são detalhados por Andrade et al. ( 2001).
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Tabela 3.6.7 – Estimativa de geração de entulho por unidade de serviço, em canteiro de obra.

Material

Perda
Consumo Consumo
u.m. u.s.
global
real (c)
referência
(a) (b)
(u.m./u.s.) (u.m./u.s.) (u.m./u.s.)

Entulho
(% em
relação à
perda
global)

Entulho
(u.m./u.s.)

Concreto usinado

m³

m³

1,09

1

0,09

15

0,014

Aço

kg

kg

1,11

1

0,11

70

0,077

Blocos

m²

m²

1,13

1

0,13

100

0,13

Argamassa -alvenaria

m³

m²

0,015

0,005(d)

0,001

16

0,002

Arg. paredes e tetos

m³

m²

0,0213

0,02(e)

0,0013

19

0,002

Arg. fachada

m³

m²

0,037

0,03(e)

0,002

18

0,001

Arg. contrapiso

m³

m²

0,031

0,02(e)

0,011

5

0,001

Placas cerâmicas fachada m²

m²

1,13

1

0,13

100

0,13

Placas cerâmicas piso

m²

m²

1,19

1

0,19

100

0,19

Placas cerâmicas piso

m²

m²

1,13

1

0,13

100

0,13

Gesso - paredes

m³

m²

0,0065

0,005(f)

0,0015

50

0,001

Gesso - teto

m³

m²

0,0065

0,005(f)

0,0015

50

0,001

(a) u.m. = unidade com que se mensura o material utilizado;
(b) u.s. = unidade de medida do serviço no qual o material é utilizado;
(c) Valores medianos obtidos no âmbito da pesquisa FINEP/PCC/ITQC (AGOPYAN et al., 1998);
(d) Adotou-se o consumo de referência de 5 litros por m² de alvenaria executada;
(e) Espessuras de referência adotadas: 2 cm (revestimento interno), 3 cm (revestimento externo) e 2
cm (contrapiso);
(f) Adotou-se uma espessura de referência de 5 mm (0,005 m³/m²).
Fonte: ANDRADE et al. (2001).

A Tabela 3.6.8 apresenta as massas de entulho por área de piso executado,
para cada material; revela um dado importante para a discussão das perdas na
construção civil: a geração de massa de entulho total é de aproximadamente 50
kg/m² de piso executado (mediana).
Segundo Souza et al. (1998), a grande variabilidade detectada nas perdas
coletadas na pesquisa (FINEP/ITQC/PCC), conforme consta da Tabela 3.6.9, pode
ser explicada, dentre outros fatores, pelo fato de os valores preconizados por
manuais de orçamentação, como a TCPO 10, indicarem, por exemplo, no caso de
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placas cerâmicas, perdas de 5 a 10 %, enquanto as obras pesquisadas
apresentaram índices variáveis de 2 a 50 %. Paliari et al. (1998, p.332) reforçam a
afirmação, em face da inexistência de planejamento global e específico para a coleta
de dados sobre perdas de materiais, no âmbito do Brasil, e procedimentos simples e
claros de coletas de dados e, principalmente, a adequação dos atuais conceitos de
perdas às situações particulares encontradas nos canteiros quanto ao uso dos
materiais.

Tabela 3.6.8 – Estimativa do entulho por m² de piso executado (FINEP/ITQC/PCC).
QS/m²
piso (a)

Entulho/
unidade
de serviço

Entulho/m²
piso

Massa de
entulho por
unidade de
material

Massa
entulho/m²
piso

0,18

0,014

0,0024 m³

2200 kg/m³

5,35

18 (b)

0,077

1,3860 kg

1 kg/kg

1,39

Blocos

1,6

0,13

0,2080 m²

75 kg/m²

15,6

Argamassa - alvenaria

1,6

0,002

0,0028 m³

1800 kg/m³

5,07

Argamassa - paredes e tetos

3,25

0,002

0,0074 m³

1800 kg/m³

13,34

Argamassa - fachada

0,75

0,001

0,0004 m³

1800 kg/m³

0,73

1

0,001

0,0006 m³

1900 kg/m³

1,05

Placas cerâmicas fachada

0,75

0,13

0,0975 m²

20 kg/m²

1,95

Placas cerâmicas piso

0,2

0,19

0,0380 m²

20 kg/m²

0,76

1

0,13

0,1300 m²

20 kg/m²

2,6

2,3

0,001

0,0012 m³

1067 kg/m³

1,23

1

0,001

0,0005 m³

1067 kg/m³

0,53

Material
Concreto usinado
Aço

Argamassa - contrapiso

17

Placas cerâmicas piso
Gesso - paredes
Gesso - teto

Total (kg/m²) Î

49,58

(a) Valores apresentados no “Simpósio Nacional de Desperdício de Materiais: a Quebra do Mito”,
realizado nos dias 23 e 24 de junho de 1999, em palestra proferida pelo Prof. Dr. Ubiraci Espinelli
Lemes de Souza
(b) É igual a 100 kg aço/m³ concreto x 0,18 m³ concreto/m² piso, ou seja, 18 kg aço/m² piso
Notas: 1) os valores apresentados na tabela independem das tipologias estudadas, uma vez que se
baseia na estimativa de entulho por unidade de serviço; 2) não se aplica a reformas; 3) não inclui
embalagens, madeiras e outros itens; 4) QS é a quantidade de serviço executado.
Fonte: ANDRADE et al. (2001).

17

Esta linha e a superior apresentam o mesmo título, no original consultado.
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Tabela 3.6.9 – Materiais simples: perdas (%) detectadas por FINEP/ITQC/PCC e por outras fontes.
Internacional
Materiais/
Componentes

SKOYLES
(1976)

Nacional
TCPO 10
(1996)

Média

(FINEP/ITQC/PCC)

PINTO SOIBELMAN
(1989)
(1993)
Média

Média

Média Mediana Mín. Máx. n

Concreto usinado

5

2

1

13

9

9

2

23

35

Aço

5

15

26

19

10

11

4

16

12

8,5

3 a 10

13

52

17

13

3

48

37

Eletrodutos

-

0

-

-

15

15

13

18

3

Condutores

-

2

-

-

25

27

14

35

3

Tubos de PVC

3

1

-

-

20

15

8

56

7

Placas cerâmicas

3

5 a 10

-

-

16

14

2

50

18

Gesso

-

-

-

-

45

30

-14

120

3

Blocos e tijolos

Fonte: SOUZA et al. (1998).

A Tabela 3.6.9 possibilita conclusões interessantes; por exemplo, no caso do
concreto usinado, produto cujo custo é significativo em uma edificação. Algumas
construtoras apresentaram perdas em torno de 2 %, inferior à média internacional
apresentada por Skoyles, enquanto outras apresentaram alarmantes 23 % de
desperdício, enquanto a mediana da pesquisa nacional ficou em 9 %. Além dos
custos diretos da perda, todo este material torna-se entulho, a ser removido da obra,
a custos elevados, saturando os aterros sanitários e impondo despesas à
municipalidade, se não for destinado à reciclagem.
Souza et al. (1998) acreditam que mais importante que ter os números das
perdas de materiais é a contínua percepção dos consumos que ocorrem em seus
canteiros. Esta permanente avaliação pode ser útil para uma série de ações: a
melhoria do processo de orçamentação; a detecção do desempenho de cada
empresa, em relação ao resto do mercado; a escolha das diferentes tecnologias a
empregar, com base nos índices coletados; a possibilidade de criar uma política de
prêmios à mão-de-obra com base no consumo de materiais e não só na produção.
3.6.6.2 Gestão de resíduos em canteiros de obras – organização do canteiro
A gestão e o manejo dos resíduos no canteiro de obras, visando a redução de
perdas, poderão ser beneficiados com as novas visões gerenciais decorrentes da
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aplicação dos princípios da qualidade, do Lean Construction, da Produção mais
Limpa, e também da adaptação do Sistema Toyota de Produção para a realidade da
construção civil, avaliam Rosa et al. (1998).
Apresentam-se, a seguir, algumas medidas práticas que podem ser adotadas
em canteiros de obras, visando a redução na geração de resíduos, a reutilização de
resíduos na própria obra e fora dela, o manejo dos resíduos e o encaminhamento
para destinação final (reciclagem, reaproveitamento ou aterro de inertes). Apesar de
algumas das propostas apresentadas serem de custos relativamente baixos
(algumas cujo único custo é a criatividade para reaproveitamentos de materiais
inservíveis, dentro da própria obra) reitera-se a importância do planejamento
estratégico e o investimento em certificações da qualidade e ambiental.
Segundo Campos (2004), no projeto de gestão e manejo de resíduos, com
vistas à redução das perdas em canteiros de obras, devem ser previstos o
investimento inicial com a contratação de consultoria ou qualificação da equipe
responsável pelo programa, pesquisa, desenvolvimento, montagem, equipamentos
necessários, treinamento e capacitação da mão-de-obra envolvida. As construtoras
ou empreendedores devem exigir das consultorias contratadas o estabelecimento de
metas e indicadores claros, precisos e realísticos. As despesas de custeio com
energia elétrica, administração, material didático, treinamentos, sinalização e
educação ambiental devem estar previstas no orçamento da obra.
A organização do canteiro de obras deve considerar todos os aspectos
relevantes relacionados à produção e ao manejo dos resíduos, orientam Ângulo et
al. (2000). Desta forma, deve-se prever o fluxo da retirada dos resíduos e os
equipamentos necessários e os espaços reservados para estoques intermediários e
depósito final para retirada de resíduos. Devem ser considerados na organização do
canteiro, com vistas ao manejo dos resíduos, as vias de acessos internas e
externas, para carga de resíduos e espaço para acoplamento do caminhão
“poliguindaste” para remoção de caçambas estacionárias (Foto 3.6.11). Rampas
devem ser projetadas com declividade adequada a carrinhos-de-mão e “jericas”,
evitando-se o tombamento ou o espalhamento de resíduos durante o trajeto.

84

Foto 3.6.11 – Caçamba estacionária em canteiro de
obra.

O layout do canteiro deve ser organizado de forma a receber o fluxo de
resíduos em conformidade com a Resolução CONAMA no 307, contendo áreas para
estacionamento de caçambas; locais para reaterros com solos ou com entulhos
dentro da própria obra (Foto 3.6.12); locais e contentores destinados à segregação
(Foto 3.6.13); depósitos temporários e finais dos resíduos segregados; sinalização
adequada indicando os tipos de resíduos e a possível reutilização de aparas de
madeira, tubos, blocos, metais (Foto 3.6.14 e Foto 3.6.15).

Foto 3.6.12 – Área destinada a aterro com
entulho, em subsolo de obra.

Foto 3.6.13 – Tambores reutilizados para descarte
de resíduos.

Resíduos perigosos e/ou não-perigosos não-inertes, como lã de vidro, amianto,
tintas, vernizes, solventes, materiais de impermeabilização, e aqueles para os quais
ainda não há tecnologia desenvolvida para a reciclagem, como é o caso do gesso,
devem ser acondicionados de forma a garantir que não constituam fonte de
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contaminação para o solo ou o lençol freático, enquanto aguardam a destinação
final.

Foto 3.6.14 – Baias para acondicionamento de
aparas plásticas em canteiro de obras

Foto 3.6.15 – Baias para acondicionamento de
aparas de madeira em canteiro de obras

O Gráfico 3.6.5 apresenta uma sugestão de fluxograma para retirada de
resíduos em obras. Notar que o fluxo altera-se, em função da aplicação de reúso ou
de reciclagem de resíduos na obra.

Reciclagem ou
reúso na própria
obra

Seleção

Coleta de entulho
no andar

Acumulação de
entulho no andar
transporte vertical

Obras com ou
sem
reciclagem

Quando há
reciclagem na
obra

Estoque
intermediário

Retirada do
transporte vertical

Depósito final para retirada

Gráfico 3.6.5 – Fluxograma da retirada de resíduos.
Fonte: modificado de ÂNGULO et al. (2000).

Em cada andar, os resíduos, previamente segregados, são coletados e
reunidos em um local de acumulação, à espera do transporte vertical por meio do
elevador de cargas ou tubos de queda para entulho (Figura 3.6.2) que os conduzirão

86
a um depósito final para retirada, situada no andar térreo ou intermediário do prédio,
se não houver reciclagem na própria obra. Em obras onde há espaço disponível,
caçambas removíveis podem ser estacionadas sob os tubos de queda, facilitando a
retirada do entulho. Já nas obras onde há previsão de reciclagem intramuros, os
resíduos devem ser conduzidos a uma área de estocagem temporária, na qual são
submetidas a triagem e seleção mais apuradas e encaminhados a reciclagem. Os
resíduos que não serão reciclados na própria obra deverão ser transportados ao
depósito final, para retirada (Foto 3.6.16).

Figura 3.6.2 – Tubos de queda para descida de resíduos.
Fonte: LOCGUEL (s.d.).

O fluxo de resíduos dentro da obra é extremamente dinâmico e está atrelado
às etapas de construção: à medida que a obra evolui, altera-se a geração de
resíduos, qualitativa e quantitativamente, a distribuição geométrica da obra modificase, com alteração dos espaços disponíveis e em razão de todas estas alterações o
manejo e gestão dos resíduos alteram-se constantemente, requerendo ajustes
freqüentes. Para garantir o perfeito funcionamento do sistema de gestão de resíduos
em canteiros de obras, as lideranças não devem perder de vista seguintes objetivos:
a avaliação contínua, a melhora contínua, manter o funcionamento contínuo do
sistema de gestão dos resíduos e conservar o gerenciamento contínuo do consumo
de materiais.
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A obra deve ser aparelhada
com os equipamentos necessários a
cada

fase

da

obra,

os

espaços

previamente preparados, a mão-deobra

continuamente

treinada

e

engajada (dos diretores ao vigia da
obra), os controles ajustados às novas
situações

e

os

fornecedores

de

serviços de remoção de resíduos
permanentemente

compromissados

com a destinação final adequada.
Salienta-se que a gestão e

Foto 3.6.16 – Resíduos sendo encaminhados para
reciclagem.
Fonte: GESTÃO (2004).

manejo de resíduos no canteiro de
obras engloba atividades administrativas com a participação da equipe de obras, tais
como: suporte à destinação, incluindo a correta destinação (informações/soluções),
formalização dos procedimentos (registros da destinação e da documentação
produzida), acompanhamento (check-list), monitoramento; qualificação dos agentes
(fornecedores de dispositivos e acessórios, empresas transportadoras, destinatários
dos resíduos) e avaliação de resultados (check-list, relatórios), dentre outras.
3.6.6.3 A reciclagem de RCD
Embora se saiba que os romanos já empregavam a reciclagem de resíduos
minerais reciclados nas edificações do Império Romano, pode-se dizer que somente
a partir de 1928 é que as pesquisas começaram a se desenvolver de forma
sistemática, para avaliar o consumo de cimento, a quantidade de água e o efeito da
granulometria dos agregados, oriundos de alvenaria britada e de concreto. Porém, a
primeira aplicação significativa de entulho reciclado, só foi registrada após o final da
2a Guerra Mundial, na reconstrução de cidades européias, para aproveitamento dos
resíduos das edificações bombardeadas. O entulho resultante foi britado para
produção de agregados visando atender à demanda na época (WEDLER; HUMMEL,
1946). Assim, pode-se dizer, que a partir de 1946 teve início o desenvolvimento da
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tecnologia de reciclagem do entulho de construção civil (LEVY; HELENE, 2002,
p.10).
Estados Unidos, Holanda, Japão, Bélgica, França e Alemanha dentre outras
nações tecnologicamente desenvolvidas, entendendo a necessidade de reciclar o
RCD, têm pesquisado o assunto intensamente, visando atingir um grau de
padronização dos procedimentos adotados para obtenção dos agregados, de forma
a estabelecer limites que permitam atingir um padrão mínimo de qualidade (LEVY,
1997 apud LEVY; HELENE, 2002, p.8). A reciclagem está implantada há mais de 24
anos na Holanda, Alemanha, Dinamarca e Bélgica, sendo que em alguns países,
como Grã-Bretanha, França e Itália, iniciou-se recentemente (RAMONICH, 1997
apud LIMA, 1999, p.25). Em 1992, Alemanha e Inglaterra apresentavam 220 e 120
recicladoras de RCD, respectivamente (Tabela 3.6.10).
A Alemanha é o país pioneiro
da reciclagem de RCD na Europa,
recicla atualmente cerca de 69 % do

Tabela 3.6.10 – Número de recicladoras de
resíduos de construção e demolição, em operação
em alguns países da Europa, em 1992.

RCD.

País

Recicladoras (un)

Alemanha

220

de agregados, possui uma indústria

Bélgica

60

de

Dinamarca

20

França

50

Grã-Bretanha

120

Holanda

70

Itália

43

A Holanda, devido à escassez
reciclagem

de

RCD

bastante

desenvolvida e recicla cerca de 95 %
dos

resíduos

gerados

em

solo

holandês (20 milhões de t anuais) –
vide Tabela 3.6.11. Devido a essa
escassez

de

agregados,

os

Fonte: DE PAUWL; LAURITZEN (1994 apud LIMA
1999, p.25).

recicladores importam RCD de países
vizinhos e compram edifícios para demolir e transformá-los em agregados; as
estruturas adquiridas na Holanda e fora dela, são analisadas previamente e o
desmonte praticado é o seletivo, visando reduzir a variabilidade das fases minerais e
a contaminação dos agregados reciclados que serão produzidos. O resultado da
demolição pode ser reciclado no próprio local da demolição, já que na Holanda cerca
de 50 % das usinas recicladoras são móveis, ou transportadas para as usinas fixas,
para processamento, segundo Vasquez (2005).
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Tabela 3.6.11 – Panorama da geração e da reciclagem de
RCD em alguns países da Europa, em 2005.
Geração de RCD
(milhões de t)

Reciclagem
(%)

Alemanha

88,6

69,3

Holanda (1)

20,0

95,0

Noruega (2)

1,1

30,0

Espanha (3)

38,5

10,0

País

(1) Na Holanda cerca de 50 % das usinas de reciclagem de RCD
são móveis
(2) Meta para 2010: 80 % de reciclagem de RCD
(3) Metas para 2006: 25 % na Espanha e 40 % na Catalunha.
Possui atualmente cerca de 100 usinas recicladoras de RCD, das
quais 40 % são móveis.

Fonte: organizado a partir de VASQUEZ (2005, p.1-6).

Segundo Levy e Helene (2002, p.8-9), a partir de 1988, a Comunidade
Européia vem executando várias obras em concreto obtido a partir de agregados
reciclados de concreto e de alvenaria, assim como da mistura de ambos. Algumas
dessas obras são de grande porte; a Eclusa de Berendrecht (Holanda) (Foto 3.6.17),
para ampliação do porto de Antuérpia, é um exemplo da utilização de agregados
reciclados na construção das paredes de uma das maiores das eclusas do mundo.
Na construção dessa eclusa, foram aplicados 650 mil m³ de concreto, nos quais 80
mil m³ de agregados reciclados, provenientes da demolição das paredes da antiga
eclusa.

Foto 3.6.17 – Eclusa: exemplo da utilização de
agregados reciclados. Berendrecht, Holanda.
Fonte: KROPP (2000 apud LEVY; HELENE, 2002, p.9).

Foto 3.6.18 – Encontro de ponte para
pedestres: a estrutura de concreto foi
construída empregando-se agregados
reciclados. Barcelona, Espanha.
Fonte: VASQUEZ (2005).
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Na Europa empregam-se agregados reciclados em vários elementos
construtivos de diversas tipologias: barragens e eclusas (Foto 3.6.17), pavimentação
de estradas, pontes (Foto 3.6.18), condomínios residenciais construídos há
cinqüenta anos (Foto 3.6.19), edifícios institucionais (Foto 3.6.20), dentre outras.

Foto 3.6.19 – Condomínio com 460 unidades,
executada há 50 anos, com agregados reciclados.
Hamburgo, Alemanha.

Foto 3.6.20 – O Edifício do Meio Ambiente
do BRE: 1o edifício do Reino Unido a
incorporar a tecnologia de concreto usinado
com a utilização de agregados reciclados.

Fonte: KROPP (2000 apud LEVY; HELENE, 2002, p.9).

Fonte: COLLINS (2000 apud LEVY;
HELENE, 2002, p.8).

Segundo a Federal Highway Association, FHWA (2004), nos Estados Unidos,
em 2004, produziu-se cerca de 2 bilhões de toneladas de RCD e a estimativa é que
esta quantia atinja 2,5 bilhões de toneladas ao ano em 2020; do total produzido
atualmente, cerca de 123 milhões de toneladas têm origem em demolições de
prédios, rodovias e aeroportos, para manutenção ou ampliação. Nos Estados
Unidos, 41 estados praticam a reciclagem de concreto para obtenção de agregados
e 9 ainda não a praticam; em 38 estados, o concreto reciclado tem a sua a principal
aplicação em bases granulares para pavimentação; e, 39 estados não permitem a
utilização de RCD reciclado em concretos estruturais. As aplicações mais freqüentes
do agregado reciclado de RCD nos Estados Unidos são as bases granulares para
pavimentos de rodovias (Foto 3.6.21), pátios de manobras e pistas de decolagem
em aeroportos e a utilização como agregado para pavimentos asfálticos. Salienta-se
que nos Estados Unidos, dada a reduzida utilização de componentes cerâmicos nas
edificações, as técnicas de reciclagem de RCD tendem a concentrar-se na
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recuperação da fração concreto, proveniente de estruturas e de blocos de concreto
para alvenaria.

Foto 3.6.21 – Agregados reciclados de RCD utilizados em base
granular para pavimento de concreto de rodovia. Minnesota, Estados
Unidos, 2003.
Fonte: FHWA (2004, f.43)

Ângulo et al. (2002, p.2) estimam ser possível reciclar 95 % da geração de
RCD, por eles avaliada em 68,5 milhões de toneladas por ano no Brasil e 8,5
milhões somente em São Paulo, capital.
No Brasil, a reciclagem iniciou-se, na década de 1980, com a utilização dos
moinhos ANVI em canteiros de obra, para a produção de agregados para
argamassas, a partir do RCD gerado na própria obra. Na década de 1990, iniciou-se
a

implantação

de

usinas

recicladoras

por

iniciativa

predominante

das

municipalidades e, atualmente, varias cidades do País contam com recicladoras de
RCD, algumas delas operadas pela iniciativa privada, das quais duas situam-se na
Região Metropolitana de São Paulo (MIRANDA, 2002).
Segundo Zordan (s.d.), o processo de implantação de programas de
qualidade pelo qual passa a indústria da construção, está contribuindo para a
redução na geração de RCD; entretanto, essa redução não será imediata. Por mais
eficaz que sejam as mudanças introduzidas nos processos construtivos, com o
objetivo de reduzir os custos e a quantidade de RCD, sempre haverá uma
quantidade inevitavelmente produzida que, somada aos resíduos de demolição,
ainda representará um volume expressivo. Dessa forma, a viabilização de soluções
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práticas para reutilização do RCD na própria construção civil [ou fora dela], coopera
com o meio ambiente e a sustentabilidade, ao introduzir novos materiais com grande
potencialidade de uso.
Possibilidades de reciclagem do RCD no Brasil
Considerando-se apenas aspectos técnicos, as possibilidades de reciclagem
variam de acordo com a sua composição de suas frações (JOHN; AGOPYAN, 2000,
p.7-8):
•

Fração cerâmica – pode ser transformada em agregados, com aplicações
específicas;

•

Frações compostas com predominância de concretos estruturais e rochas
– aplicações como agregados em usos concretos estruturais;

•

Frações minerais compostas com fases mais porosas, como argamassas
e cerâmica vermelha, de menor resistência e de maior absorção de água.
Têm sua aplicação restrita a agregados para concretos não-estruturais,
em blocos para alvenaria, contrapisos e camadas drenantes.

Outra

aplicação com a qual o mercado já está familiarizado é a produção de
argamassas a partir da moagem de RCD em moinhos [ANVI] nas obras,
que ainda carece de desenvolvimento tecnológico;
•

Frações compostas com a presença de solos misturados a materiais
cerâmicos, com baixos teores de gesso – aplicações em bases granulares
para pavimentação;

•

Fração madeira – para queima em caldeiras e olarias18;

•

Aços e outras frações – aproveitáveis conforme as tecnologias disponíveis
para cada resíduo;

•

Frações compostas com altos teores de gesso ou gesso puro – fatores
como a solubilidade do gesso em água e as reações expansivas com o
cimento Portland limitam a reciclagem dessa fração. No entanto, segundo
John e Agopyan (2000, p.8), se adequadamente segregado, a tecnologia

18

Não é permitida a queima de madeira contaminada ou tratada, em caldeiras, por constituírem resíduos perigosos, segundo a
NBR 10004.
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para a reciclagem do gesso é bastante simples e está ao alcance das
empresas multinacionais que dominam o mercado.
Salienta-se que a maioria das aplicações baseia-se na produção de
agregados com o RCD, pressupondo, portanto, operações de beneficiamento com
equipamentos especializados.
Zordan (s.d.) cita as possibilidades de reciclagem de RCD e as vantagens
específicas de cada uma:
a) Pavimentação: é a forma mais simples de reciclagem do entulho, sendo
possível a aplicação em sub-leito, sub-base, base ou revestimento primário, na
forma de brita corrida ou ainda em misturas do resíduo com solo. O solo utilizado na
mistura deve ser analisado de acordo com a metodologia específica para aplicação,
de acordo com as técnicas e procedimentos usuais para cada etapa da
pavimentação. São Paulo, Belo Horizonte e Ribeirão Preto são exemplos da
aplicação prática desta utilização.
Vantagens:
•

É a forma de reciclagem que requer a menor utilização de tecnologia;

•

Permite a utilização de todas as frações minerais sem a necessidade de
separação;

•

Economiza energia na moagem, quando comparada à moagem destinada
a argamassas;

•

Possibilidade de receber resíduos de pequenas obras e demolições, cujos
responsáveis não suportam investimento em equipamentos de moagem e
trituração;

•

Maior eficiência do resíduo quando adicionado a solos saprolíticos em
relação à mesma adição feita com brita; adição de 20 % de entulho
reciclado ao solo saprolítico gera um aumento de 100 % do CBR (nas
adições de brita, o efeito só é perceptível a partir de dosagens acima de
40 %).

b) Agregados para Concreto
Os agregados obtidos a partir do processamento nas centrais de reciclagem
podem ser utilizados em concreto não-estrutural, em substituição simultânea dos
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agregados convencionais. A mistura é a convencional, com cimento e água;
entretanto, o consumo de água é mais elevado, em relação aos concretos
convencionais, em face da maior porosidade e absorção. Conseqüentemente, para
manter constante o fator água/cimento, quantidades adicionais de cimento serão
necessárias. Como limitação da aplicação, apresenta-se a queda na resistência à
compressão: os materiais cerâmicos “polidos” (pisos e azulejos) propiciam a geração
de superfícies de ruptura (Foto 3.6.22).
Vantagens:
•

Utilização de todas as frações minerais sem separação;

•

Economia de energia, em relação à moagem mais fina, destinada a
argamassas;

•

Aproveitamento de resíduos originados por construções e demolições de
pequenas obras sem estrutura para moagem e classificação;

•

Desempenho igual ao superior ao concreto convencional, quando
utilizados baixos consumos de cimento;

•

A fábrica de pré-moldados pode ser instalada nas dependências da usina
de reciclagem (Foto 3.6.23), reduzindo-se os custos gerados pelo
manuseio, carga e transporte dos agregados reciclados.

Foto 3.6.22 – Superfície de ruptura
causada pelos materiais cerâmicos
"polidos".

Foto 3.6.23 – Reciclagem e produção de artefatos na Estação
de Reciclagem “Pampulha”. Belo Horizonte, MG.

Fonte: ZORDAN (s.d.)

Fonte: PINTO (1996, p.157).
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c) Agregados para argamassas produzidas em moinhos/”argamasseiras”
ANVI
Argamassas para assentamento de alvenaria não-estrutural e para emboço
podem ser obtidas com a utilização do equipamento ANVI (Foto 3.6.24), cujas
funções simultâneas são a moagem do entulho, reduzindo-o a agregado fino, e
mistura de todos os componentes das argamassas. A fração mineral do entulho, a
areia, os aglomerantes e a água são despejados na caçamba horizontal do
equipamento onde dois rolos verticais giram em torno de um eixo vertical, moendo o
entulho e, ao mesmo tempo, promovendo a mistura, que sai pronta para a utilização.

Foto 3.6.24 – Equipamento de moagem ANVI. No carrinho,
resíduos de construção, triturados.
Fonte: MIRANDA (2002, p.36).

Vantagens:
•

Aproveitamento do resíduo no local gerador, eliminando custos com
transporte;

•

Aproveitamento do efeito pozolânico apresentado pelo entulho moído, o
que pode gerar ganho na resistência à compressão das argamassas;

•

Redução no consumo do cimento e da cal.

d) Outras possibilidades de reciclagem: “acascalhamento” de estradas;
preenchimento de valas de instalações e vazios em construções; reforço de aterros

96
(taludes); coberturas para aterros sanitários; “rip-rap”; tubos de concreto; camadas
drenantes; placas cimentícias. Grigoli (2001, f.255-256) sugere: blocos para
pavimentação; calçadas (Foto 3.6.25); guias; sarjetas; preenchimento de gabiões;
bacias de dissipação de energia; assentamento de batentes; enchimentos de rasgos
de paredes; chumbamentos de tubulações elétricas e hidráulicas; embonecamento
de tubulações; remendos e emendas em alvenarias, enchimento de emboços
internos;

assentamento

de

esquadrias;

chumbamento

de

caixas

elétricas;

enchimento de degraus de escada; contrapiso de interiores de habitações;
fundações de muros com pequenas cargas e vigas de concreto de baixa solicitação.

Foto 3.6.25 – Calçada pública executada com RCD reciclado, Belo
Horizonte, MG.
Fonte: PINTO (1996, p.157).

O mercado de agregados reciclados de RCD, no Brasil
Na Holanda, Bélgica, Reino Unido e Japão a utilização de agregados
reciclados de RCD em concretos estruturais dispõe de tecnologia e de
regulamentação em estágio bastante avançado. Na Espanha, desde 1992, uma
força-tarefa estuda a regulamentação das aplicações estruturais dos agregados
reciclados de RCD (VASQUEZ, 2005).
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Ângulo et al. (2002, p.3-4) defendem que o mercado de agregados de RCD
reciclados para concretos é tão importante quanto o mercado para aplicações em
pavimentação, que poderia absorver no máximo 50 % da produção destes
agregados. A utilização de agregados de RCD reciclados como base de
pavimentação é a única alternativa tecnologicamente consolidada, no Brasil, com
experiências de sucesso relatadas em São Paulo e em Belo Horizonte. Como o
mercado de pavimentação é dependente dos setores públicos, são necessários a
busca e o desenvolvimento de outros mercados para garantir a reciclagem em
grande escala do RCD e a diversificação de clientes.
Salienta-se que, em função da presença de materiais contaminantes, do
excesso de material pulverulento, da variabilidade da composição dos agregados
reciclados de RCD (que pode reduzir de 7 % a 51 % a resistência à compressão do
concreto) e da porosidade média é de se esperar que a durabilidade do concreto
com agregados reciclados também seja afetada. A porosidade afeta também a
trabalhabilidade do concreto fresco pela remoção da água de amassamento
(ZORDAN, s.d.). Outros aspectos a considerar: a aderência e cobrimentos das
barras de aço, a possibilidade de desenvolvimento de reações álcali-agregado,
deformações e problemas correlacionados com intemperismo e congelamento,
relacionados à porosidade excessiva dos agregados reciclados de RCD (VASQUEZ,
2005).
Entretanto, segundo Levy (2002 apud ÂNGULO et al., 2002, p.5), uma
substituição de 20 % de agregado de concreto ou de alvenaria reciclados, desde que
isentos de contaminantes e de impurezas, não afeta o comportamento dos concretos
do ponto de vista de resistência mecânica e durabilidade se comparado aos
concretos convencionais de referência.
Ângulo et al. (2002, p.5) estimam a geração anual de RCD aproveitáveis em
65 milhões de toneladas/ano e que 243,9 milhões de toneladas/ano de agregados
naturais sejam utilizados em concretos no Brasil; se deste montante, 20 % forem
substituídos por agregados reciclados de RCD, seria possível, teoricamente, a
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utilização de 48,8 milhões de toneladas/ano de agregados reciclados de RCD no
País. Este valor é próximo ao utilizado em bases de pavimentos (51,3 milhões de
toneladas/ano) e poderia permitir a reciclagem quase que integral de RCD gerados,
considerando o mercado de bases de pavimentos e de substituição em concretos. A
Tabela 3.6.12 apresenta estimativas do consumo nacional de agregados naturais.
Tabela 3.6.12 – Consumo nacional de agregados naturais nos diversos segmentos (106 t/ano).
Agregados

Concreto
Argamassas

Usinado Construtoras

Pavimentação
PréRevendedores/
(Órgãos
moldados
consumidor
públicos)
(indústria)

Total

Graúdos *

50,9

36,8

-

21,0

10,0

37,1

155,8

Miúdos

73,5

82,7

53,5

30,3

14,4

-

224,8

53,5

51,3

24,4

37,1

380,6

Total

243,9

* Cálculos realizados a partir de KULAIF (2001). Produção de pedras britadas e participação relativa na produção dos
agregados graúdos e miúdos. Ano base: 2000

Fonte: adaptado de ÂNGULO et al. (2002, p.4).

Os usos de agregados reciclados de RCD em pavimentação e concreto nãoestrutural são regulamentados, respectivamente, pelas normas NBR 15115:2004
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de
camadas de pavimentação – Procedimentos e NBR 15116:2004 - Agregados
reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e
preparo de concreto sem função estrutural – requisitos.
Salienta-se não haver, no Brasil, regulamentação oficial sobre a utilização de
agregados reciclados de RCD em concretos estruturais.
Barreiras para a introdução de novos produtos contendo resíduos, no Brasil
A utilização de agregados reciclados de RCD apresenta muitas vantagens e
possibilidades potenciais. Entretanto, de acordo com John (2000, p.36-37) e John e
Agopyan (2000, p.9-10), diversas são as barreiras a superar para a introdução de
novos produtos contendo resíduos reciclados de RCD no mercado da construção
civil, no Brasil: legais/regulamentares, educação e informação, tecnológicas,
econômicas, geográficas e de mercado. Estas barreiras e propostas para superação
estão sintetizadas no Quadro 3.6.4.
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Limitadores

Propostas para superação

Limitadores legais,
regulamentares e de
educação.

Políticas de longo prazo; continuidade política entre vários governos
mediante envolvimento da sociedade; articulação Estado-Sociedade
como, por exemplo, Câmaras Ambientais Setoriais, CONAMA e
Programa Brasileiro de Reciclagem.

Resistência à incorporação
de novas tecnologias na
construção civil devido a:
a) Razão econômica – o
baixo impacto das
inovações tecnológicas
nos custos dos
empreendimentos;
o
b) Fator técnico n 1 normas prescritivas que
determinam uma solução
específica e não o
desempenho;
o
c) Fator técnico n 2 –
histórico recente de novas
tecnologias com
desempenho
insatisfatório.

a) Desenvolvimento de produtos que apresentem vantagens
competitivas frente aos tradicionais;
b) Criação de mercados usando o poder de compra do Estado;
c) Obrigatoriedade de um conteúdo mínimo de materiais reciclados
em um determinado produto ou obra;
d) Encarecimento da deposição de resíduos;
e) Redução de custos mediante isenções incentivos e fiscais.

Concepção, por parte de
consumidores, clientes e
técnicos, de que um produto
contendo resíduo apresenta
qualidade inferior. Sensação
de
risco
de
baixo
desempenho em relação às
novas tecnologias.

a) Desenvolvimento de aplicações onde os produtos contendo
reciclados apresentem vantagens competitivas sobre os produtos
convencionais, além de preço compatível;
b) Desenvolvimento de marcas de qualidade ambiental de produto;
c) Política consistente e continuada de educação ambiental;
d) Certificação de desempenho técnico;
e) Certificação ambiental.

A
única
tecnologia
consolidada para absorver
grandes
volumes
de
agregados reciclados de
RCD é a pavimentação,
cujos clientes majoritários
são as municipalidades (a
descontinuidade
entre
gestões e a incerteza de
pagamentos torna o mercado
menos atrativo).

Desenvolvimento de mercados alternativos como o de pequenos
consumidores. Este nicho de mercado pode consumir argamassas
para revestimento e assentamento de blocos não-estruturais;
agregados para calçadas e contrapisos; enchimentos etc.

Entraves tecnológicos às
aplicações
contendo
a) Desenvolvimento e teste das tecnologias;
resíduos reciclados de RCD:
b) Divulgação dos resultados das pesquisas;
concretos, componentes de
c) Desenvolvimento de sistemas de qualidade.
baixa
resistência,
pavimentação e argamassas.
Quadro 3.6.4 – Barreiras à introdução de novos produtos contendo resíduos reciclados de RCD e
propostas para superação (continua).
Fonte: modificado de JOHN (2000, p.36-37) e JOHN; AGOPYAN (2000, p.9-10).
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Limitadores

Propostas para superação

Dificuldades na localização
(restrições
de
leis
de
zoneamento e oposição de
moradores) e na obtenção
das licenças ambientais das
centrais de reciclagem.

a) Atualizar e revisar a legislação; elaborar novos instrumentos
jurídicos, para permitir a criação de novos sistemas de gestão de
RCD e a consolidação dos existentes; criar normas para a
atuação integrada dos vários agentes fiscalizadores;
o
b) Fiscalizar e incentivar o cumprimento da lei federal n 10.257. A
lei exige que os municípios adotem políticas setoriais de gestão
de resíduos sólidos, articuladas e sintonizadas com o seu Plano
Diretor, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes;
c) Divulgar e incentivar a adoção de programas como: Programa
Sinduscon-SP de Gestão Ambiental de Resíduos em Canteiros
de Obras e o Programa de Manejo e Gestão de Resíduos da
Construção Civil do Ministério das Cidades;
d) Divulgar as iniciativas que obtiveram êxito na implantação de
centrais de reciclagem em zonas urbanas (em 2006, três centrais
licenciadas, em atividade, em Belo Horizonte);
e) Promover campanhas educativas para a população;
f) Assegurar a instalação e o funcionamento de equipamentos antipoluição, inclusive sonora e paisagística;
g) Promover a articulação dos órgãos de licenciamento nas três
esferas governamentais, agilizando a obtenção das licenças
ambientais.

a) Divulgar e incentivar a aquisição de centrais móveis de
Custos de transporte afetam
reciclagem como aquelas empregadas na Europa e Estados
a competitividade (exemplo:
Unidos, reduzindo os custos de transporte envolvidos no ciclo de
a instalação de centrais de
produção dos reciclados;
reciclagem fora do perímetro
b) Promover a reciclagem de RCD e a utilização dos agregados
urbano, em locais afastados,
reciclados nos mesmos canteiros de obras que os originaram,
onera o custo agregado dos
especialmente quando há a necessidade de demolições prévias
reciclados).
ou simultâneas à execução das obras.
Falta de classificação do
RCD onera a operação de
centrais de reciclagem e a) Melhorar o manejo e a classificação do RCD nas obras.
podem
inviabilizar
a b) Divulgar e incentivar a demolição seletiva de edifícios, nos moldes
praticados na Europa e Estados Unidos.
produção
de
concretos
utilizando
agregados
reciclados de RCD.
Falta normalização para
concretos
e
produtos
fabricados com agregados
reciclados de RCD.

Promover a articulação entre os diversos agentes envolvidos na
normalização: Inmetro, universidades, setores governamentais das
três esferas, órgãos setoriais da construção civil, da reciclagem e do
meio ambiente,.

Quadro 3.6.4 – Barreiras à introdução de novos produtos contendo resíduos reciclados de RCD e
propostas para superação (conclusão).
Fonte: modificado de JOHN (2000, p.36-37) e JOHN; AGOPYAN (2000, p.9-10).
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4 RECICLAGEM DE RESÍDUOS
A construção civil é um setor apto a absorver parcela significativa de resíduos
industriais e agrícolas indesejáveis, sendo também a única indústria capaz de
absorver a quase totalidade dos resíduos que produz (CINCOTTO, 1988),
(GRIGOLLI, 2001), (JOHN, s.d.), (PINTO, 1999), (ROCHA, 2003).
Segundo Cincotto (1998), a reciclagem de resíduos na forma de materiais e
componentes para a construção civil tem sido uma alternativa bem-sucedida, em
diversos casos, gerando à sociedade uma série de benefícios, como a redução do
volume de matérias-primas extraídas da natureza, a redução do consumo de energia
na produção de materiais e a diminuição na emissão de poluentes.
Ângulo, Zordan e John (2001) citam a indústria cimenteira, como a maior
experiência brasileira na área de reciclagem de resíduos gerados por outras
indústrias, na produção de materiais de construção civil, ao reciclar principalmente
escórias de alto-forno e cinzas volantes, de casca de arroz. Yamamoto et al. (1997
apud ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2001) estimam que as adições de cinzas volantes
e escórias de alto-forno, e também a calcinação de argilas e adição de filler calcáreo
permitiram à indústria cimenteira, no País, em 1996, redução de 29 % nas emissões
de CO2 e economia de 28 % no combustível. A prática do co-processamento
(calcinação de resíduos) em fornos de cimento reduz o consumo de energia e o
volume de resíduos destinados aos aterros. Marciano e Kihara (1997 apud
ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2001) avaliam que, entre 1976 e 1995, a indústria
cimenteira, no Brasil, economizou cerca de 750 mil toneladas de óleo combustível
com o co-processamento de resíduos como: casca de arroz, serragem, pedaços de
madeira, pó de carvão vegetal, pneus e borracha e cascas de babaçu, entre outros.
A indústria siderúrgica constitui outro exemplo emblemático de produção de
produtos destinados à construção civil, elaborados com resíduos. Parcela
significativa das barras de aço, empregadas no concreto armado, é produzida, no
País, quase que exclusivamente com sucata. Com a reciclagem de cerca de 2,3
milhões de toneladas destes resíduos, em 1996, Marciano e Kihara (1997 apud
ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2001) estimam redução de cerca de 6 milhões de
toneladas no consumo de minério de ferro e de cerca de 11 milhões de toneladas
nas emissões de CO2.
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A reciclagem de resíduos de RCD, no Brasil, sob a forma de agregados, para
usos em pavimentação, argamassas ou concretos sem fins estruturais, ou em
produtos acabados, como pré-moldados (blocos, pavers, placas cimentícias, guias),
ensaia seus passos para conquistar espaço no mercado da construção civil.
Segundo Ângulo, Zordan e John (2001), dificuldades no desenvolvimento dos
produtos, falhas no processo de pesquisa, na transferência de tecnologia, na análise
ambiental, na caracterização e na garantia de qualidade têm dificultado a
consolidação de processos produtivos baseados no RCD.
Outros resíduos, como as cinzas volantes resultantes da queima de carvão
mineral, em leito fluidificado, em usinas termo-elétricas ou em caldeiras e fornos de
várias indústrias, foram utilizados, com êxito, no desenvolvimento de materiais e
componentes para a construção de edifícios. As cinzas volantes podem ser
utilizadas como agregados, apresentando reações pozolânicas secundárias,
contribuindo para o ganho de resistência em concretos e argamassas. Rocha e
Chediak (2003) citam a possibilidade de utilização deste resíduo em pré-moldados
(blocos estruturais, blocos de vedação e briquetes de pavimentação) e argamassas
para revestimento, prontas para o consumo, todos resultantes de pesquisas no
âmbito do programa Habitare. De acordo com Ângulo, Zordan e John (2001), os
blocos ingleses Hemelite Topblocks incorporam mais de 50 % de resíduos, dentre
eles, cinzas volantes; o fabricante usa como argumento de venda a certificação
Building Research Establishment Environmental Assessment Method19, BREEAM,
para edifícios.
No Brasil, há uma gama de resíduos, cujas aplicações em produtos para a
construção civil já estão identificadas, em vários estágios de desenvolvimento
tecnológico e comercial. Entretanto, alertam Ângulo, Zordan e John (2001), existe
uma grande quantidade de resíduos com potencial de emprego na construção civil e
que ainda são ignorados pelo mercado e até por pesquisadores brasileiros. Por
outro lado, há, na construção civil, uma infinidade de materiais e componentes com
potencial para a incorporação de resíduos tais como papel/papelão, plásticos, vidros
e pneus. Há, no mercado internacional, oferta de produtos elaborados com estes
resíduos, por exemplo, isolamentos térmicos e acústicos de polpa celulósica de

19

O BREEAM é uma das iniciativas européias (Reino Unido) relacionadas à metodologia de avaliação da sustentabilidade de
edifícios. A instituição certificadora é a Building Research Establishment (BRE).
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papel e papelão; tampos para bancadas e blocos isolantes a partir de vidro
reciclado; pisos esportivos e recreativos incorporando massa de pneus reciclados.
Alguns exemplos destes materiais estrangeiros são abordados em 6.6, Anexo 8 e
Anexo 9.
Salienta-se a possibilidade de a reciclagem de resíduos causar impactos
negativos à saúde humana, ao meio ambiente e ao consumo de energia nãorenovável. Variáveis como o tipo de resíduo, a tecnologia empregada, e a utilização
proposta para o material reciclado, a quantidade de materiais e de energia
empregados, podem tornar o processo de reciclagem ainda mais agressivos ao
homem e ao meio ambiente do que o próprio resíduo o era antes de ser reciclado. É
preciso avaliar os riscos à saúde dos usuários do novo material e dos próprios
trabalhadores da indústria recicladora e também garantir a inertização de elementos
perigosos, como metais pesados e compostos orgânicos voláteis, advertem Ângulo,
Zordan e John (2001).
Os tipos de processamento visando a recuperação de matérias-primas
destinadas à elaboração de novos produtos com potencial aplicação na construção
civil brasileira, bem como uma visão panorâmica das técnicas de reciclagem, são
apresentados, na seqüência, neste capítulo. Tais operações de beneficiamento e
valorização têm o objetivo de restabelecer as propriedades físico-química dos
materiais, de tal forma que possam ser reintroduzidos no ciclo produtivo, com
características semelhantes às matérias que os originaram.
Por constituir oportunidades de negócios, para fornecedores da construção
civil e desenvolvedores de produto para este setor, serão expostas visões gerais da
cadeia produtiva, dos agentes envolvidos, da geração de renda e de empregos, e do
fluxo de atividades que constituem a reciclagem.
As técnicas de reciclagem e os tipos de processamento para obtenção dos
produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados, abordados neste capítulo,
são imprescindíveis para a interpretação e complementação das informações
prestadas pelos produtores sobre os produtos, que, após a devida análise, serão
cadastrados, de maneira resumida, no banco de dados desta pesquisa, integrando
as fichas técnicas de cada produto, no campo “Descrição sumária do processo de
obtenção” (vide 5.1.2.3 c, 6.1 c) e Fichas Técnicas de Produtos, no Anexo 10.
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4.1 A Necessidade e a Importância da Reciclagem
A dimensão da crise ecológica que se avizinha fica evidenciada nas palavras
de Hobsbawm (1995, p.547 apud CALDERONI, 2003, p.31):
Uma taxa de crescimento econômico como a da segunda metade do Breve
Século XX, se mantida indefinidamente..., deve ter conseqüências
irreversíveis e catastróficas para o ambiente natural deste Planeta, incluindo
a raça humana que é parte dele... certamente mudará o padrão de vida na
biosfera, e que pode muito bem torná-la inabitável pela espécie humana ...
Além disso, o ritmo em que a moderna tecnologia aumentou a capacidade
de nossa espécie de transformar o ambiente é tal que, mesmo supondo que
não vá acelerar-se, o tempo disponível para tratar do problema deve ser
medido mais em décadas que em séculos.

A questão ecológica vem sendo debatida por diversos setores da sociedade
organizada ao longo das últimas três décadas. A reciclagem do lixo tem promovido
acalorados debates pelos diversos atores envolvidos na questão, alternando-se
posições de cunho essencialmente emocional com outras baseadas em análises
racionais do problema. Freqüentemente, apresentam-se, passionalmente, em
discussões públicas e privadas, em seminários ou matérias veiculadas pela
imprensa, argumentos favoráveis à reciclagem, acompanhadas de postulação
ardorosa de sua adoção, motivadas por razões de naturezas ambiental, tecnológica,
pedagógica, cultural, demográfica, econômica, espacial e social.
O papel desempenhado pelo Estado, com relação à reciclagem de resíduos,
nas três esferas de poder, é de ausência e omissão, enquanto objeto de políticas
públicas, avalia Calderoni (2003, p.321-322). Falta de informações técnicas, pressão
das demais questões que pesam sobre a agenda política, dificuldades de
aparelhamento administrativo e, sobretudo, a ausência de pressão sobre os
segmentos interessados na manutenção do status qüo podem estar emperrando as
políticas públicas. Em decorrência desta problemática, o governo está deixando de
estimular e promover o desenvolvimento em termos de geração de renda,
emprego20, equilíbrio ambiental e qualidade de vida. A situação requer a urgente
implementação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos e correspondentes
diretrizes estaduais e municipais.

20

Calderoni (2003), estima que a reciclagem possa criar 141 mil empregos no Brasil, dos quais 28 mil no município de São
Paulo.
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Dentre as razões freqüentemente citadas nas discussões e que ao mesmo
tempo constituem condicionantes fundamentais, que justificam a importância e a
necessidade da reciclagem do lixo, Calderoni (2003, p.32-38) destaca a exaustão e
custos crescentes de obtenção das matérias-primas; a escassez, custos crescentes,
conservação e necessidade de economia de energia; a indisponibilidade de locais,
complexidade e custos envolvidos na operação e manutenção de aterros sanitários
e incineradores; a crescente poluição do solo, do ar, dos mares e dos rios e
prejuízos à saúde publica; a geração de renda e emprego; a redução dos custos de
produção; as dificuldades e investimentos requeridos para captação e suprimento de
água potável. Estas razões são detalhadas a seguir.
Exaustão e custos crescentes de obtenção das matérias-primas
As reservas de matérias-primas minerais, não-renováveis são finitas e a sua
disponibilidade é agravada pelo desenvolvimento demográfico e pelos custos,
distâncias e dificuldades crescentes na sua obtenção; mesmo no caso em que as
matérias-primas estão disponíveis, os custos relativos à extração e transporte
tendem a ser crescentes. A indisponibilidade de áreas necessárias à manutenção do
manejo sustentável está afetando até mesmo as matérias-primas renováveis, de
origem animal ou vegetal. Estas últimas apresentam ainda outros requisitos como
clima e acessibilidade21.
Escassez, custos crescentes, conservação e necessidade de economia de
energia
A energia hidráulica é a principal forma de produção na matriz energética de
geração de eletricidade no Brasil. Apesar de constituir a forma mais barata de
suprimento de energia, ainda assim, demanda investimentos vultosos, da ordem de
bilhões de dólares. Os custos dos aproveitamentos hidráulicos são crescentes e o
potencial hidráulico do Brasil já está quase que totalmente explorado, no que se
refere às barragens de grande porte.
A reciclagem pode constituir uma oportunidade de poupar energia em todo o
ciclo de vida de matérias-primas, produtos e edificações. A construção civil é uma
grande consumidora de energia, para obtenção das materiais de construção e

21

Sobre as produções renováveis pesa a acusação de emissões de gases de efeito estufa.
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produtos por ela utilizados. Cimento, cal, aço, brita, areia, alumínio, vidro, telhas e
blocos cerâmicos, placas de revestimento, alguns dos principais materiais
empregados na construção de edifícios, requerem o emprego de energia, em toda a
sua cadeia produtiva. Portanto, na construção de edifícios, a utilização de materiais
e produtos que incorporem resíduos ou materiais reciclados, gerados pela indústria
da construção civil, ou por outras indústrias, constitui importante oportunidade de
economia de energia. De acordo com Kanayama (1997), a reciclagem de resíduos
permite a redução de até 95 % para alumínio da energia necessária para produzir
plástico, 74 % para aço e 13 % para vidro. É interessante notar que, a quase
totalidade do aço empregado na construção civil, é oriunda da reciclagem de
sucatas. Salienta-se não ter sido possível identificar indicadores da economia
possível com a reciclagem de RCD, principal resíduo da construção civil.
Indisponibilidade de locais, complexidade e custos envolvidos na operação e
manutenção de aterros sanitários.
Nas grandes cidades e, especialmente nas regiões metropolitanas, quase não
há áreas disponíveis para implantação de aterros sanitários, com o crescimento
urbano e o adensamento urbano, o que acarreta elevação nos preços dos terrenos
ainda disponíveis. Por outro lado, a procura por terrenos de preços mais acessíveis,
mais afastados, na periferia das cidades, implica na elevação nos custos dos
transportes dos resíduos, à medida que aumenta a distância entre os pontos de
coleta e os aterros e em despesas adicionais para o transbordo, como é o caso da
cidade de São Paulo.
A reciclagem dos resíduos de construção e demolição pode contribuir para a
redução da necessidade de investimentos com a implantação, operação e
manutenção dos aterros sanitários, uma vez que estes resíduos colaboram com o
esgotamento da capacidade dos aterros sanitários e outras áreas de deposição. Em
municípios como Santo André (1996) e Ribeirão Preto (1995), as massas de entulho
de construção e demolição foram 1,5 a 4 vezes maiores que a massa de resíduo
sólido domiciliar, respectivamente (PINTO, 1999, f.41). No Brasil, de acordo com
estimativas de Pinto (1999), para as cidades de Jundiaí, Santo André, São José dos
Campos, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, Salvador e Vitória da Conquista,
a geração de entulho situou-se entre 760 kg/hab.ano, para a primeira, e 230
kg/hab.ano, para esta última, com mediana 510 kg/hab.ano.
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Crescente poluição do solo, do ar, dos mares e dos rios e prejuízos à saúde
publica.
Os resíduos, biodegradáveis ou não, freqüentemente depositados à margem
de vias públicas e cursos d’água, causam enchentes e constituem vetores de uma
série de moléstias. A reciclagem polui menos que a produção a partir de matériasprimas virgens, conforme ilustrado na Tabela 4.1.1. A reciclagem de RCD apresenta
potencial de redução nas emissões de gases e de matérias particuladas, nocivas à
saúde humana e ao meio ambiente; entretanto, não há estimativas disponíveis.
Tabela 4.1.1 – Redução da poluição para a produção de
materiais a partir da reciclagem, em relação à produção
das matérias-primas virgens
Material

Redução na poluição (%)
Do ar

Da água

Alumínio

95

97

Papel

74

35

Vidro

20

50

Fonte: adaptado de POWELSON (1992 apud
CALDERONI, 2003, p.37)

Geração de renda e emprego
A geração de renda na cadeia produtiva da reciclagem constitui importante
aspecto da questão, por representar alternativa de renda para uma parcela
significativa da população brasileira. De acordo com dados do Cempre, o número de
catadores de materiais recicláveis cresceu de 200 mil, em 1999, para 500 mil, em
2003; segundo a Associação Brasileira do Alumínio, a coleta de latas de alumínio
movimenta R$ 850 milhões por ano no Brasil, campeão mundial de reciclagem de
latas de alumínio, reciclando 87 % do total consumido, equivalente a 121 mil
toneladas (DESEMPREGO, 2004).
Não há informações confiáveis quanto à movimentação econômico-financeira
do mercado brasileiro de reciclagem e do mercado para a reciclagem de resíduos de
construção e demolição.
O desenvolvimento de produtos destinados à construção civil, baseados em
reciclagem de RCD, tem grande potencial de geração de trabalho e renda, ao longo

108
de toda a cadeia produtiva - indústrias coletoras de resíduos, centrais de reciclagem
e na elaboração dos produtos.
Redução dos custos de produção
A reciclagem apresenta redução dos custos com energia, matéria-prima e
transporte, gerando maior eficiência nos sistemas produtivos.
Dificuldades e investimentos requeridos para captação e suprimento de água
potável
De acordo com Mano, Pacheco e Bonelli (2005), pouco mais de 70 % da
superfície do Planeta é coberta pela água dos oceanos, mares, rios e lagos. De toda
a água do mundo 4,9 % é doce e desta, somente 0,2 % encontram-se em rios e
lagos; 31,4 % sob a forma de gelo ou neve e os restantes 68,4 % estão disponíveis
nos lençóis aqüíferos.
O desmatamento e as queimadas22 para atividades agro-pastoris e o
aquecimento global estão rompendo o equilíbrio pluviométrico, em diversas regiões
do Planeta, pondo em risco não só os ecossistemas, mas o abastecimento de água
necessária às atividades humanas. A seca que assolou a região amazônica em
2005, considerada a maior dos últimos 103 anos (ALBUQUERQUE, 2005), pode
estar relacionada com as mudanças globais de temperatura e desmatamentos da
região. As faixas de terra ocupadas por matas ciliares estão sendo ocupadas pelo
homem e o avanço da agricultura irrigada está alterando o regime dos rios e a
salinização dos campos. O lançamento de esgoto in natura e poluentes em cursos
d’água, além de afetar os ecossistemas e a qualidade da água, obrigam o poder
público a ir buscá-la cada vez mais longe, demandando vultosos investimentos em
adução e reservação ou, na impossibilidade de fazê-lo, são forçados a despender
recursos tratamento, visando adequá-la aos padrões de potabilidade requeridos.
Por outro lado, observa-se a falta de empenho e investimentos públicos para o reúso
da água e aproveitamento das águas pluviais captadas em áreas impermeabilizadas
das construções para usos não destinados ao consumo humano. A reciclagem pode
proporcionar economia de água, como por exemplo, no caso da produção de
alumínio e papel/papelão.

22

As queimadas na Amazônia são responsáveis por 75 % das emissões de gás carbônico no Brasil; 200 mil delas são
identificadas por satélites, somente no Brasil (O TAMANHO ..., 2005, p.96)
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Outras considerações
Segundo Boehme (2004), no cenário de busca incessante de resultados
positivos e crescentes, de busca incessante de lucros que permitam a continuidade
e expansão dos negócios em mercados extremamente competitivos, de excessiva
carga tributária, as empresas têm focado a produtividade, a eficiência operacional, o
controle de risco e a disciplina financeira, muitas organizações abandonam ou
protelam a implementação de ferramentas simples, fáceis de serem implantadas e
implementadas e o mais importante, rapidamente produzem resultados positivos.
Dentre elas o Programa 8S, a cultura dos 3R, a Fabricação Mais Limpa23 e a
integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto.
Por outro lado, a política de proteção ambiental vigente no País é quase que
exclusivamente voltada à deposição controlada de resíduos. Esta política, além de
representar riscos à saúde humana e de poluição, desperdiça um bem precioso – o
solo. Considerando-se que os resíduos de construção e demolição representam
parcela significativa da massa de resíduos, encaminhada aos aterros, a reciclagem
de RCD pode reduzir as massas de resíduos, e, por conseqüência, os espaços
destinados a esses aterros, propiciando destino mais nobre para o solo.
A reciclagem é uma oportunidade de redução das despesas e de reposição
de receita. Uma grande siderúrgica produz mais de 1 milhão de toneladas de
escórias de alto-forno, por ano, cujo valor no mercado produtor de cimento é de
R$ 10 milhões, sem contar com a eliminação de despesas com o gerenciamento
destes resíduos (JOHN, s.d.). A incorporação de outros resíduos ao cimento, tais
como a microssílica resultante da calcinação de resíduos sólidos urbanos e de casca
de arroz, contribuem para a economia energética, pela economia na extração e
transporte das matérias-primas, economia energética pela redução na calcinação
das matérias-primas e pelo aumento na resistência dos cimentos pela adição de
materiais pozolânicos, o que permite uma redução no consumo energético de até
80 % (JOHN, 1995 apud JOHN, s.d.). As adições de escórias e de pozolanas podem
reduzir em até 80 % a emissão de CO2 no processo de produção do cimento. A

23

A maioria dos autores adota o termo Produção Mais Limpa, P+L.(Nota do autor)
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Tabela 4.1.2 apresenta exemplos de materiais utilizados na construção civil, cujos
impactos ambientais negativos, na fase de produção, podem ser reduzidos,
mediante o emprego de técnicas de reciclagem.

Tabela 4.1.2 – Redução do impacto ambiental negativo (em %) da
reciclagem de resíduos na produção de alguns materiais de construção civil.
Impacto Ambiental

Aço

Vidro

Cimento (1)

Consumo de energia

74

13

40

Consumo de matéria prima

90

54

50

Consumo de água

40

50

-

Poluentes atmosféricos

86

22

Poluição aquática

76

-

-

Resíduos em geral

105

54

-

Resíduos minerais

97

79

-

(1)

Substituição por 50 % de escória de alto forno.

(2)

Produção de CO2.

< 50

(2)

Fonte: KANAYAMA (1997, apud JOHN, s.d.).

No extremo oposto da cadeia produtiva, a reciclagem de resíduos determina a
redução da pressão extrativista sobre o meio ambiente, preservando recursos
naturais e energéticos não-renováveis. Este aspecto interessa particularmente à
indústria da construção civil, acusada de ser voraz consumidora de recursos
naturais, tais como agregados, madeira, água, minérios para a fabricação de cal,
cimento, ferro, cobre e alumínio, rochas ornamentais. Para a produção de uma
tonelada de alumínio, uma das matérias-primas utilizadas na construção civil, são
retiradas da natureza cinco toneladas de minério bruto de bauxita. A reciclagem
constitui, na maioria das vezes, oportunidade para reposição parcial ou total de
matérias-primas a custos ambientais, energéticos, econômicos, financeiros e sociais
inferiores às matérias-primas originais.
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A reciclagem pode, também, contribuir para a preservação do patrimônio
visual e paisagístico.
4.2 Tipos de Processamento para a Reciclagem de Resíduos
A produção de produtos reciclados depende de uma série de fatores, dentre
eles:
•

Seleção do tipo de aplicação e desempenho que se pretende obter;

•

Conhecimento da cadeia produtiva do resíduo de origem, compreendendo
suas características físico-químicas;

•

Dimensão da oferta de resíduos;

•

Custos envolvidos e mercado;

•

Tipo de processamento adequado à produção do reciclado.

A reciclagem de resíduos tem por finalidades a recuperação das matériasprimas e a recuperação energética. Assim sendo, a reciclagem de certos materiais
pode propiciar a um dos tipos de recuperação, ou ambos. Por exemplo, a reciclagem
de papel e papelão tem por finalidade resgatar a celulose (recuperação da matériaprima) e queima em fornos e caldeiras (recuperação energética). No caso da
reciclagem de pneus, as duas possibilidades de recuperação também ocorrem:
raspas de pneus (recuperação de matéria-prima) e co-processamento em fornos de
cimento (recuperação energética). Em se tratando de reciclagem de ferro, somente é
possível a recuperação de matéria-prima, dando origem, por exemplo, a aços e
vergalhões para a construção civil.
As recuperações de matéria-prima e energética, finalidades da reciclagem de
resíduos, requerem a utilização de um ou mais tipos de técnicas ou processamentos.
São os seguintes os tipos de processamento:
•

Químico: é a decomposição dos materiais em seus componentes químicos
individuais, para serem reutilizados como produtos químicos na produção
dos mesmos produtos que os originaram (retorno às matérias-primas de
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origem) ou a conversão destes produtos químicos em outros, de
formulação diversa daqueles que os originaram;
•

Mecânico: utilização de energia mecânica, em geral a fragmentação ou
moagem;

•

Térmico:
o

Recuperação de matérias-primas: aplica-se tratamento térmico ao
resíduo, quando a finalidade é remodelar ou tornar a fundir;

o

Recuperação energética: queima em fornos ou caldeiras para obtenção
de calor ou em co-processamento de outros materiais.

A reciclagem de produtos, obtidos a partir de um ou mais dos três tipos de
processamento, possui diversas aplicações no setor da construção civil, ou nas
indústrias que integram a cadeia produtiva desta, originando os materiais
empregados na construção de edificações, como por exemplo:
•

Processamento químico: tintas e vernizes obtidos a partir de resíduos
plásticos; pisos e tapetes têm origem na desvulcanização de pneus e
outras borrachas;

•

Processamento mecânico: tapetes, carpetes e mantas drenantes nãotecidas, fabricados com fibras originadas no PET; agregados miúdos e
graúdos obtidos da moagem de resíduos de construção e demolição
RCD; concretos deformáveis fabricados com lascas e raspas de pneus
descartados e resíduos da recauchutagem;

•

Processamento energético: fabricação de cal e cimento com o
aproveitamento energético de pneus inservíveis e plásticos nos fornos
de queima; tijolos e blocos cerâmicos queimados a partir da combustão
de

madeira

oriunda

das centrais de reciclagem (desde

que

comprovadamente não-contaminada).
Os resíduos plásticos (pós-industriais ou pós-consumo) representaram 15 %
na composição média em peso dos resíduos da coleta seletiva no Brasil, em 2004,
segundo dados do Cempre (2004e); esta fração considerável dos resíduos, a cadeia
produtiva, relativamente simples e barata, a versatilidade dos plásticos e o valor de
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mercado tornaram o setor de reciclagem de plásticos um dos mais procurados no
ramo da reciclagem.
A reciclagem de plásticos tem na construção civil um largo espectro de
aplicações: tubos, eletrodutos, caixinhas para instalações elétricas, espaçadores
para formas e armaduras, utensílios, móveis, equipamentos de proteção individual
etc.
Para ilustrar a importância da reciclagem dos plásticos para a construção civil,
apresenta-se, a seguir, parte dos resultados de um estudo destinado a levantar a
situação da indústria de reciclagem de plásticos no Brasil, encomendado pelo
Plastivida - Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos à Maxiquim Assessoria de
Mercado. O Estudo sobre a Indústria Reciclagem Mecânica dos Plásticos no Brasil
(IRMP) foi desenvolvido em 2004, a partir da pesquisa Elaboração e Monitoramento
dos Índices de Reciclagem Mecânica dos Plásticos no Brasil, em 2003. O referido
estudo indica que a construção civil ocupou o segundo lugar entre os segmentos
consumidores de plásticos, sendo responsável pelo consumo de 97.860 toneladas
de plásticos em 2003, representando 13,9 % do mercado (Tabela 4.2.1) (ABIQUIM,
s.d.b).
Tabela 4.2.1 – Mercados consumidores de plásticos
reciclados, no Brasil em 2003.
Segmentos de Mercado

Total
(t)

%

Utilidades domésticas

166.245

23,6

Construção civil

97.860

13,9

Têxtil

74.957

10,7

Descartáveis

63.084

9

Agropecuária

55.389

7,9

Calçados

41.510

5,9

Eletroeletrônico

37.224

5,3

Limpeza doméstica

31.455

4,5

Industrial

30.694

4,4

Automobilístico

19.168

2,7

Móveis

12.649

1,8

Outros

72.761

10,3

TOTAL 702.997

100

Fonte: ABIQUIM (s.d.b).
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4.3 A Reciclagem de Resíduos Passo a Passo
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE
em 2000, apenas 33 % dos 5.475 municípios (1.814 municípios) coletam 100 % dos
resíduos domiciliares gerados nas residências urbanas. Das 228.413 toneladas
coletadas, cerca de 20 % são dispostas de maneira inadequada em vazadouros a
céu aberto; aproximadamente 3 % são enviadas para unidades de compostagem;
quase 0,5 % se destina à incineração; os aterros recebem 73 % (ABIQUIM, s.d.a).
O gerenciamento da massa de resíduos requer a utilização de diversas
ferramentas, de maneira integrada: compostagem, aterros sanitários, incineração e
reciclagem.
Descreve-se, a seguir, uma visão geral dos agentes e do fluxo de atividades
que constituem a reciclagem.
4.3.1.1 1o Passo: Coleta
As sobras ou excedentes das atividades industriais (aparas, rejeitos ou
sucatas nas indústrias), das atividades comerciais, órgãos governamentais e
institucionais (papel, plásticos, papelão, latas, paletes, cintas de enfardamento,
vasilhames e outros materiais) e resíduos domiciliares alimentam uma próspera e
complexa cadeia de produção, cujo início é justamente a coleta. Salienta-se que as
sobras industriais são as mais valorizadas e procuradas pelos recicladores, pois são
menos intensivas, em termos de necessidade de triagem, classificação e limpeza,
além de regularidade no fornecimento e volume.
As formas de coleta variam de comunidade para comunidade, conforme os
meios disponíveis. As mais freqüentes são: catação; coleta seletiva; coletores;
postos de entrega voluntária; EcoPontos; áreas de transbordo e triagem de resíduos
(ATTs); pool; postos de troca, buy-back centers e trade-in; bolsas de resíduos.
Explica-se, a seguir, estas formas de coleta.
Catação: em geral, de materiais pós-consumo, nas calçadas, sarjetas, ruas,
lixeiras, lixões (Foto 4.3.1) e aterros sanitários pelos catadores e carrinheiros. Os
catadores de materiais recicláveis estão na base do sistema de coleta e estima-se
que um exército de cerca de 500 mil pessoas vivam desta atividade, na avaliação de
Cempre (2004c). [Lamentavelmente,] “estes trabalhadores de baixa renda, que
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sobrevivem da coleta de resíduos recicláveis, estão colocando o Brasil entre os
maiores recicladores mundiais” (SANTOS et al., 2004).

Foto 4.3.1 – Lixão: forma inadequada de disposição final de resíduos
sólidos.
Fonte: CEMPRE (2005a).

Catador de material reciclável é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e consta da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO (MTE,
s.d.).
Há diferentes estratos de catadores, considerando-se os tipos de materiais
recuperados e os locais de coleta, determinados pela quantidade de material
disponível:
•

alumínio: predominantemente urbanos;

•

papel e papelão: predominantemente urbanos;

•

plásticos: urbanos e lixões;

•

metais ferrosos; urbanos.

Catadores e carrinheiros, trabalhadores que manuseiam lixo, freqüentemente
sem usar equipamentos de proteção individual, EPIs, estão expostos a agentes
biológicos, físicos e químicos. Tais agentes podem ser causadores de patologias
infecto-contagiosas, principalmente nos aparelhos digestivo e respiratório como:
tuberculose; pneumonia; dermatites infecciosas, irritantes ou alérgicas; salmonelas;
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parasitoses; febre tifóide; peste bubônica; malária; citomegalovirose; leptospirose;
dengue e doença de Chagas (YOSHIDA, 1996; VELLOSO, 1995 apud SILVA, 1999).
Às doenças, somam-se também os envenenamentos, os ferimentos, as infecções e
a possibilidade de tétano e de contágio por HIV e por hepatite B, provocados pelo
contato com objetos perfuro-cortantes como: seringas, agulhas e bisturis,
descartados inadequadamente, desrespeitando as normas de biossegurança
(SILVA, 1999).

Pode-se considerar que estas doenças são ocupacionais e que

estes ferimentos são acidentes do trabalho, já que contraídos no exercício da
profissão de catadores, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Os catadores e carrinheiros situam-se na base da pirâmide econômica da
reciclagem, com remuneração em torno de R$ 300,00 mensais, correspondentes a
uma catação média de 400 kg/dia, de papéis e papelões, em 1995 (CALDERONI,
2003, p.216 e p.298).
Uma parcela significativa dos resíduos é coletada pelos catadores urbanos
(Foto 4.3.2) e por suas cooperativas. A organização dos catadores em cooperativas
possibilita o trabalho conjunto com a comunidade, ONGs, programas sociais e
prefeituras, ganhando ainda economia de escala, agregando valor aos materiais e
gerando ainda volumes e periodicidades mais favoráveis às negociações com
recicladores.

Foto 4.3.2 – Catador de papel.
Fonte: MORENO (s.d.).

A formação de cooperativas de catadores poderá retirar estes trabalhadores
da clandestinidade, profissionalizando-os, além de inseri-los na população
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economicamente ativa. A inserção nas cooperativas promove uma integração
vertical, tornando-os menos vulneráveis em negociações e melhorando a
remuneração, a qual se eleva ao nível dos sucateiros, analisa a mesma fonte.
As cooperativas de catadores estão presentes na maioria das cidades
brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos, Porto Alegre, São Paulo
(Programa Coleta Seletiva Solidária).
O setor de reciclagem e a organização das empresas operando no setor em
2004 foi objeto da pesquisa “A Ecoeficiência no Setor Empresarial”, elaborada pela
Maxiquim Assessoria de Mercado para o Cempre e o Sebrae/RJ, analisa a
distribuição das empresas, segundo as regiões do País e a modalidade de
operação, cujos dados constam da Tabela 4.3.1.
São os catadores que realizam a primeira triagem dos resíduos, separando-os
conforme os tipos: papel, plásticos, ferro, alumínio etc; nesta primeira e mais
rudimentar seleção, muitas vezes, não há separação de plásticos por tipo (PEBD,
PEAD, PVC etc.).

Tabela 4.3.1 – Empresas dedicadas à reciclagem no Brasil em 2004.
Regiões

Recicladores

Cooperativas

Sucateiros

Reciclador/
sucateiro

Subtotais

Sudeste

389

221

204

31

845

Sul

213

97

405

7

722

Nordeste

76

34

190

1

301

Centro-Oeste

46

12

86

6

150

Norte

6

2

33

2

43

Subtotais

730

366

918

47

2061

Fonte: CEMPRE (2005f).

Coleta Seletiva: consta que tenha se iniciado oficialmente em 1941, na Itália,
em decorrência das dificuldades da 2a Guerra Mundial (CALDERONI, 2003, p. 78),
disseminando-se pelos países da América, Europa e Japão e China (1950), Austrália
(1980).
No Brasil a iniciativa pioneira é do município de Niterói e em 2004, 237
municípios operavam programas de Coleta Seletiva, cuja distribuição pelos estados
pode ser analisada no Gráfico 4.3.1, conforme pesquisa de Cempre (2004a), com
maior concentração no sul do país e sudeste do País.
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Gráfico 4.3.1 – Número de programas de Coleta Seletiva por estado brasileiro, em 2004.
Fonte: elaborado a partir de CEMPRE (2004a).

A coleta seletiva tem como meta principal a redução de quantidade de lixo
destinada aos aterros sanitários (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p.83), sendo
promovida por meio de projetos desenvolvidos pelas prefeituras, entidades
beneficentes ou com finalidades comerciais em residências, condomínios, shopping
centers, escritórios, comércio, indústria, prestadores de serviço, hotéis, bares
restaurantes e similares.
Nestes projetos, predomina o modelo de gestão compartilhada comunidade,
catadores, cooperativas, indústrias, cadeias de distribuição/vendas e poder público
(CEMPRE, 2004c).
Conforme D’Almeida e Vilhena (2000, p.81-89), a coleta seletiva pressupõe a
existência do mercado para os recicláveis; requer tecnologia e uma série de ações
integradas (para efetuar a coleta, separação e reciclagem) e conscientização (para
motivar o público alvo). “O sucesso da coleta seletiva está diretamente associado
aos investimentos feitos para a sensibilização e conscientização da população”,
alerta a mesma fonte.
Dentre os benefícios da coleta seletiva destacam-se:
•

Melhora a qualidade dos materiais recicláveis, pela redução da
contaminação dos mesmos;
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•

Estimula, sensibiliza e conscientiza os diversos segmentos da sociedade,
fortalecendo o espírito comunitário;

•

Flexibiliza a escala, que ser ampliada gradativamente;

•

Considera

os

diversos

agentes

envolvidos

(catadores,

escolas,

associações, sucateiros e outros);
•

Reduz o volume da destinação do lixo em aterros;

•

Gera empregos diretos e indiretos;

•

Cria receitas pelo resultado da venda dos recicláveis;

•

Diminui os impactos ambientais negativos;

•

Contribui para a preservação dos recursos naturais.

Entretanto, a coleta seletiva apresenta aspectos restritivos, adverte a mesma
fonte:
•

Requer estruturas para segregação, transporte, armazenagem e triagem;

•

Demanda custos de capital em contentores para segregação, caminhões
coletores, terrenos, instalações e equipamentos para armazenamento e
triagem, projetos, divulgação e taxas de instalação e licenças;

•

Apresenta custos com operação e manutenção do aparato necessário;

•

É um modelo de gestão um tanto complexo, por envolver muitos agentes.

A viabilidade econômica dos projetos de coleta seletiva é matéria complexa:
diversos autores e pesquisadores têm-se dedicado ao assunto, debates públicos e
artigos são freqüentemente publicados em periódicos. É possível que a coleta
seletiva seja economicamente deficitária24, sem a participação da prefeitura local. A
avaliação da viabilidade econômica da coleta seletiva deve considerar o ponto de
vista dos diversos agentes envolvidos: empreendedores, governos municipais,
estaduais e federais, sucateiros, carrinheiros, indústria. Sob o ponto de vista da
Prefeitura, prosseguem D’Almeida e Vilhena (2000, p.81-89), se, por um lado, a
coleta seletiva adiciona despesas à coleta usual, por outro lado, os custos evitados

24

O montante arrecadado com a comercialização dos recicláveis pode resultar inferior às despesas com a coleta e a
separação.
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com a disposição final do lixo (transporte a distancias cada vez maiores,
implantação, operação e manutenção de aterros sanitários ou incineradores)
também devem ser considerados.
Para a segregação dos resíduos, conforme o tipo, utilizam-se contentores
(Foto 4.3.3) de diversos formatos e capacidades ou utilizar-se bombonas plásticas
reutilizadas onde se aplicam etiquetas adesivas indicando o tipo de resíduos a elas
destinado. Os contentores para resíduos devem ser identificados segundo o padrão
de cores da Resolução CONAMA no 275, de 25 de abril de 2001. Há ainda a opção
dos big-bags, grandes sacolas, de material têxtil, dotadas de quatro alças, de grande
resistência, baixo custo e capacidade de cerca de 1 m³, muito utilizados em obras e
indústrias.
Prefeituras geralmente adotam todo tipo de proposta e, em geral, faltam
critérios técnicos e econômicos na tomada de decisão; as políticas públicas e
legislação relativa à gestão dos resíduos sólidos têm enfocado a disposição final,
com o objetivo de substituir os depósitos de lixo a céu aberto por aterros sanitários,
avaliam D’Almeida e Vilhena (2000, p.81-89).

Foto 4.3.3 – Contentores em PEAD, de diversas capacidades.
Fonte: WORLD CLEAN LIMPEZA INDUSTRIAL (s.d.).

Coletores: empresas especializadas na retirada de resíduos ou excedentes
de atividades industriais, comerciais, serviços ou institucionais (pré-consumo), para
os revenderem aos recicladores. Alguns autores utilizam a denominação sucateiros
para os coletores, como é o caso de Cempre (s.d.). Em diversos sites da internet, é
possível cadastrar-se ou localizar coletores, como por exemplo, no site da Plastivida

121
– Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos e do Cempre-Compromisso Empresarial
para Reciclagem.
Na categoria coletores, enquadram-se ainda os aparistas de papel e papelão,
representados pela Anap-Associação Nacional dos Aparistas de Papel e as
empresas especializadas em tratamentos de resíduos, representadas pela Abetre –
Associação Brasileira de Empresas Coletoras de Resíduos. A ABETRE mantém um
cadastro com empresas que dispõem de tecnologia para coleta, transporte,
reciclagem, disposição em aterro e análises laboratoriais.
Postos de entrega voluntária (PEV): contentores, com capacidades
variáveis, em geral, 1000 a 2500 litros, são instalados em escolas, supermercados,
em logradouros públicos, condomínios, entidades beneficentes, bibliotecas e
condomínios; são recolhidos por caminhões compactadores das concessionárias e
pelos caminhões gaiolas identificados com a logomarca da coleta seletiva. Todo o
material coletado é encaminhado a centrais de triagem montadas pelas prefeituras e
operadas por cooperativas, que separam, prensam e comercializam os recicláveis.
EcoPontos: Áreas para deposição regular e gratuita de resíduos, de
pequenos geradores, facilitando o descarte de resíduos, inibindo a deposição
clandestina destes em logradouros públicos e incentivando a reciclagem. Nestes
locais é permitido o descarte de pequenas quantidades resíduos de demolição e
construção, pneus, materiais inservíveis etc.
Segundo a Prefeitura da Cidade de São Paulo (s.d.d), há quatro EcoPontos
(Foto 4.3.4) em operação na cidade de São Paulo. Recebem, gratuitamente, até 1
m³ de entulho por munícipe, grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e
resíduos recicláveis. Segundo Pinto (2003), outras cidades dispõem de projeto
semelhante, como Guarulhos, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, para
implantação de 23 áreas para captação de pequenos volumes.
Pressionados pela Resolução CONAMA no 258/99, fabricantes de produtos
que geram resíduos pós-consumo, como pneumáticos, por exemplo, reuniram-se
para constituir associações para gerir os seus resíduos, originando a ANIP Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos.
Segundo Lagarinhos (2004, p.85-89), os EcoPontos da ANIP, foram criados
para funcionar como um concentrador de pneumáticos descartados pelos
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revendedores de pneumáticos, frotistas e consumidores individuais, além daqueles
pneumáticos recolhidos por caminhões de lixo e outros, provenientes do interior. O
destino dos pneumáticos pode ser remoldagem, co-processamento em cimenteiras,
reciclagem por britagem ou transformados em raspas, com diversas aplicações.

Foto 4.3.4 – EcoPonto – São Paulo, SP.
Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO (s.d.d).

A construção civil é responsável por 55 % das 17,24 mil toneladas de lixo
produzidas em São Paulo; deste total, cerca de 65 % provenientes de pequenas
obras de construção, reforma e demolição, avalia Francisco Vasconcellos, vicepresidente do SINDUSCON-SP (PRIMI, 2005). O gasto anual médio com o manejo
do RD é da ordem de 30 milhões, na cidade de São Paulo, segundo avaliação de
Fialho (2004). Estes resíduos são transportados em carroças e camionetes e
despejadas à beira dos logradouros e parques da periferia da cidade. A Prefeitura de
São Paulo dispende recursos consideráveis para a coleta e encaminhamento destes
dejetos aos aterros sanitários.
ATTs - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos – São instalações
exigidas pela municipalidade de São Paulo e operadas pela iniciativa privada, para a
gestão de resíduos sólidos em volumes superiores a 200 litros, provenientes de
grandes geradores de resíduos não-domiciliares, tais como as obras de maior porte.
Segundo a resolução CONAMA no 307, os construtores são responsáveis pelos
resíduos sólidos gerados, devendo confiar o transporte a transportadores
credenciado e exigir que o mesmo forneça cópia do CTR (Controle de Transporte de
Resíduos), comprovando que depositou os resíduos em área licenciada. Nas ATTs,
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os resíduos são triados, selecionados e beneficiados; a fração mineral do entulho
(blocos, concreto, argamassas, tijolos) é transformada em agregados miúdos e
graúdos para fabricação de blocos de concreto, pavimentação, argamassas; a lenha
é aproveitável em fornos para queima de cerâmica; ferro, metais, plásticos, vidro,
papel e papelão separados na triagem, são encaminhados para reciclagem. O
entulho reciclado, os agregados as madeiras poderão gerar receita de até R$ 50
milhões por ano, somente em São Paulo, estima Schneider (2003). Há quatro ATTs
em operação na cidade de São Paulo.
Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Socorro, Porto Alegre e Salvador são
algumas das cidades com programas similares em funcionamento. As instalações
em Belo Horizonte processam 660 toneladas por dia, em 2003 (PINTO, 2003).
Pool: empresas que produzem o mesmo tipo de resíduo associam-se,
formando uma espécie de cooperativa para gerir a logística e os processos de
tratamento, beneficiamento e comercialização conjunta com prestadoras de serviço
e recicladores ou destinação final dos resíduos por elas gerados. Empresas com
geração de resíduos para os quais existam restrições legais também se associam
com a finalidade da cooperação.
Do ponto de vista econômico, a quantidade e a periodicidade são fatores
importantes na negociação dos resíduos, pois os recicladores e sucateiros
[coletores] somente os retiram em lotes mínimos e a intervalos regulares, avalia
Garcia (2003).
São exemplos de pool a ANIP, que congrega os fabricantes de pneumáticos e
a inPev, que congrega 99 % dos fabricantes e importadores de defensivos agrícolas,
as 7 principais entidades de classe do setor, distribuidores e agricultores (INPEV,
s.d.)
Segundo INPEV (s.d.), as embalagens de defensivos agrícolas descartadas
devem ser confiadas a unidades de recebimento – que devem ser ambientalmente
licenciadas para o recebimento – e podem ser classificadas em Postos ou Centrais
de acordo com o tipo de serviço efetuado:
•

Postos de Recebimento: unidades de recebimento de embalagens vazias
de agrotóxicos, licenciadas ambientalmente, com no mínimo 80 m² de área

124
construída (CONAMA - Resolução no 334), administradas por Associação
de Distribuidores ou Cooperativas e realizam os serviços de recebimento,
inspeção e classificação de embalagens lavadas e não lavadas (de
agricultores, postos e estabelecimentos comerciais licenciados); emissão
de recibo confirmando a entrega das embalagens e encaminhamento das
mesmas às centrais de recebimento;
•

Centrais

de

Recebimento:

Recebimento

embalagens

vazias

de

agrotóxicos, licenciadas ambientalmente, com no mínimo 160 m² de área
construída (CONAMA - Resolução no 334), em geral administrada por
Associação de Distribuidores ou Cooperativas com o co-gerenciamento do
INPEV e prestam os mesmos serviços dos postos de atendimento e,
ainda, separação das embalagens por tipo (plástica, metálica ou papelão),
compactação das embalagens separadas e emissão de ordem de coleta
para que o INPEV providencie o transporte para o destino final (reciclagem
ou incineração).
Postos de troca, Buy-back centers25 e Trade-in26: projetos que buscam
incentivar a reciclagem, mediante a troca de resíduos recicláveis (em geral latas de
alumínio e embalagens PET) por cupons de desconto, mercadorias, brinquedos,
material esportivo em comunidades carentes (SANTOS et al., 2004) ou doações
para entidades beneficentes e programas sociais. Estes projetos resultam de
parcerias de recicladores, fabricantes de produtos e redes de supermercados.
“Centros de reciclagem” com Reverse vending machines27 (RVM) (Foto 4.3.5) são
montados em pontos estratégicos de estabelecimentos comerciais, com grande fluxo
de público, estimulando a entrega de embalagens descartadas, oferecendo rapidez,
higiene, facilidade, auto-atendimento e rapidez, segundo Aleris Latasa Reciclagem
(s.d.). A parceria entre a Aleris e a Rede Extra de Supermercados, do Grupo Pão de
Açúcar, coletou, no teste piloto de nove meses, em oito Centros de Reciclagem, 10
milhões de embalagens, com a visita de 198 mil clientes.

25

Centros de recompra.

26

Algo dado em pagamento parcial na aquisição de outra coisa.

27

Máquinas que emitem cupons de desconto em troca de embalagens recebidas.
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Foto 4.3.5 – Centro de Reciclagem e Reverse Vending Machines.
Fonte: ALERIS LATASA RECICLAGEM (s.d.).

Bolsas de resíduos: oferta e demanda de resíduos são negociados na mídia
impressa e pela internet, de onde podem constar ainda as cotações praticadas. Vale
salientar que tais cotações já assumiram o status de commodities.
4.3.1.2 2o Passo: Escolha (triagem), prensagem e enfardamento:
Após

a

coleta

primária,

realizadas

carrinheiros,

os

e

seleção
pelos

materiais

são

vendidos a sucateiros, ferros-velhos,
ou encaminhados a cooperativas de
catadores e galpões de triagem (Foto
4.3.6), onde passam por triagem e
separação,

prensagem

enfardamento.

Segundo

e

Pacheco

(s.d.), nesses locais, que funcionam
como fornecedores, em geral, o
plástico

pós-consumo

não

é

Foto 4.3.6 – Separação de resíduos em galpão de
reciclagem.

separado por tipo, com exceção de

Fonte: ADEODATO (2005).

alguns sucateiros que trabalham diretamente com a separação do plástico e com a
sua revenda para empresas que irão reprocessá-lo.
No caso dos plásticos, a limpeza é fundamental, sendo desaconselhada a
presença de contaminantes tais como restos de alimento e outras substâncias
aderentes. Os plásticos devem ser separados por tipo, pois, caso haja misturas de
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diferentes plásticos, as propriedades finais do artefato reciclado serão baixas, alerta a
mesma fonte.
De acordo com ANAP (2005), papéis pós-consumo e papelões requerem
seleção aprimorada, uma vez que o seu valor comercial é determinado pelo teor
máximo de materiais proibidos, impurezas e umidade. São consideradas como
impurezas: os papéis, cartões e papelão inadequados para utilização em determinada
finalidade, bem como: metal, corda, vidro, madeira, barbantes, trapos, pedras, areia,
clips, plásticos etc.
A limpeza e a reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas somente
podem ser realizadas por empresas especializadas e credenciadas, conforme a lei no
9.974, de 6 de junho de 2000 (BRASIL, 2000).
Para gerir o transporte e distribuição, o INPEV utiliza o conceito de logística
reversa: o caminhão que leva os defensivos (embalagens cheias) para os
distribuidores e cooperativas do setor, ao retornarem vazios, trazem as embalagens
vazias (a granel ou compactadas) para armazenagem nas unidades de recebimento,
esclarece INPEV (s.d.). Adicionalmente, há segurança para o meio ambiente e saúde
humana, já que os transportadores são capacitados para esta modalidade de
transporte, e economia, por barateamento dos fretes, por se tratar de retorno.
Salienta-se que todas as operações necessárias à reciclagem das embalagens
contaminadas, dentre elas a separação (Foto 4.3.7) e a prensagem (Foto 4.3.8), que
antecedem a descontaminação, em equipamentos apropriados, somente poderão ser
realizadas por operários portando equipamentos de proteção individual apropriados.

Foto 4.3.7 – Separação de
embalagens de defensivo agrícola
descartadas.

Foto 4.3.8 – Prensagem de embalagem descartada de
defensivo agrícola (notar a utilização de equipamento de
proteção individual).

Fonte: INPEV (s.d.).

Fonte: INPEV (s.d.).
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Outro caso de tratamento especial para remoção de resíduos é o das
embalagens destinadas a óleos lubrificantes.
4.3.1.3 3o Passo: Beneficiamento e valorização
Os materiais coletados na cadeia anteriormente descrita não podem ser
utilizados pelos transformadores, sem preparação e beneficiamento prévios por
parte dos recicladores. As operações de beneficiamento e valorização visam
restabelecer as propriedades físico-química dos mesmos, de tal forma que possam
ser reintroduzidos no ciclo produtivo, com características semelhantes às matérias
que os originaram, por meio de processamento mecânico e/ou químico.
O processamento necessário depende do tipo de material, da finalidade, das
características finais e do desempenho desejados. Diversos materiais poderão
requerer, nesta fase, separação mais rigorosa, em função da destinação. Desta
forma, é necessário segregar papelões e papéis coloridos para fabricação de papel
branco, o que é totalmente desnecessário para a produção de papelão ou papel
Kraft, por exemplo. Descrevem-se, a seguir, os processos de valorização.
•

Papel e papelão: a valorização ocorre na fase da coleta, com a
segregação do material recolhido;

•

Vidro: a valorização, em geral, ocorre na própria indústria vidreira,
quando são separados por cor, expurgados da presença de pedras,
terra, cerâmicas, louças, tampas metálicas de embalagens, plásticos
em excesso, espelho, vidros planos para autos e construção civil,
cristais e lâmpadas; vidros de produtos químicos, farmacêuticos e
veterinários, os quais somente são utilizados após descontaminação.
Tais

contaminantes

poderão

ocasionar

bolhas,

microfissuras,

alterações visuais e redução na resistência mecânica. Os próximos
passos serão a lavagem e moagem, peneiramento e armazenamento
em tambores ou silos (CEMPRE, 2005e);
•

Plásticos: os materiais recepcionados são submetidos a nova triagem,
com separação por espécie e cor, seguida de retirada de rótulos e
tampas, fragmentação em moinhos, operação em que as peças são
reduzidas a pequenos pedaços, conhecidos no meio como flakes,
lavagem em moinhos, moagem, acrescidos de aditivos e corantes,
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derretidos em extrusoras, resfriados, transformados em grânulos
(peletes) (Foto 4.3.9) e embalados.
Na indústria de plásticos, as indústrias dedicadas ao beneficiamento
são conhecidas pelo nome de recicladores, sendo que diversos deles,
além da valorização das resinas, para venda a terceiros, fabricam
também os produtos finais.

Foto 4.3.9 – Extrusão de plástico reciclado para
transformação em peletes.
Fonte: INPEV (s.d.)

•

Pneus: há duas formas de valorização, conforme Lagarinhos (2004,
p.110-122):
o Trituração mecânica (à temperatura ambiente ou por criogenia): os
pneus são triturados em pedaços de 50 mm em moinhos de facas;
reduzidos a pedaços de cerca de 10 mm em um granulador, com
liberação do aço, náilon e poliéster; o aço é removido por esteira
magnética e as frações de náilon e poliéster removidas por uma
combinação de parafusos e peneiras vibratórias; a moagem mais
fina ocorre em um triturador conhecido por refinador, que reduz os
grânulos de 10 mm em partículas de diversas granulometrias; nova
separação magnética e aspiração de fibra têxtil; peneiramento,
classificação e estocagem. Granulometrias de 4 a 7 mm são
utilizadas como matéria-prima para fabricação de produtos de
borracha como tapetes, tubos, correias, mantas, tijolos para queima
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em caldeiras e fornos, sinalização de tráfego. Granulometrias de 1,5
a 3 mm: pavimentação (asfalto-borracha), solado para calçados,
pisos esportivos e construção civil, com diversas aplicações. Pó-deborracha (Foto 4.3.10): adesivos, vinil, lubrificantes para a indústria
de plásticos, tintas, látex e goma para adesivos. O valor de
comercialização é determinado pela granulometria das raspas de
pneus (quanto mais fina, mais valorizada) e situa-se entre US$ 200
e US$ 1.100 por tonelada em 2001 (MOTTIN, 2001).

Foto 4.3.10 – Pó-de-borracha industrializado.
Fonte: BORCOL (s.d.).

o Desvulcanização: é o processo industrial no qual a borracha
vulcanizada é revertida do estado elástico para o plástico, moldável,
apta a substituir a borracha virgem em diversas aplicações, com
significativa redução de custos. Há dois processos mais comumente
empregados para desvulcanização: a térmica e a mecânica.
Na

desvulcanização

térmica,

as

raspas

de

borracha

são

autoclavadas, recebendo a injeção de oxigênio sob pressão, o que
provoca a quebra da cadeia molecular. Na seqüência a massa de
borracha é refinada, recebe adições para conferir as propriedades
desejadas e, finalizando a seqüência de operações, moldada em
blocos (Foto 4.3.11) (CEMPRE, 2005d). A desvulcanização
mecânica é a quebra da cadeia do enxofre em máquinas que
utilizam dois rolos de moinho mastigadores, misturadores e
extrusoras. O método traz bom resultado e a viabilidade econômica
pode ocorrer em futuro próximo (LAGARINHOS, 2004, p.123).
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Foto 4.3.11 – Blocos de borracha desvulcanizada.
Fonte: BORCOL (s.d.).

4.4 Resíduos Recicláveis e Não-recicláveis
O avanço do desenvolvimento tecnológico está viabilizando, dia-a-dia, a
reciclagem de resíduos. Inovações tecnológicas estão permitindo o processamento em
escala industrial, de diversos resíduos para os quais não havia aproveitamento ou,
ainda, a recuperação para usos mais nobres e rentáveis. Como exemplo dessas novas
tecnologias pode ser citado o caso da reciclagem das embalagens cartonadas.
Em maio de 2005, foi inaugurada a nova planta das indústrias Klabin, em
Piracicaba, para a reciclagem de embalagens cartonadas, com a tecnologia do plasma
térmico. Inédita e totalmente desenvolvida no Brasil, nasceu da parceria da Klabin,
Tetrapak, Alcoa e TSL Ambiental e permite a completa recuperação dos três
componentes das embalagens: papel cartão, alumínio e polietileno. Até então, a
tecnologia existente era incipiente e permitia a separação do papel, mas mantinha
unidos o alumínio e o polietileno. O sistema usa energia elétrica para gerar um jato de
plasma térmico, a 15 mil °C para separar o alumínio do plástico. Com este processo, o
alumínio é transformado em lingotes de alta pureza, para fabricação de finas folhas pela
Alcoa, e o polietileno, em parafina, que é vendida para a indústria petroquímica
nacional. A polpa de celulose, separada mecanicamente antes da aplicação do plasma,
retorna à cadeia de produção de papéis e papelões, na Klabin. Com a entrada em
funcionamento da nova planta espera-se elevar a reciclagem das embalagens
cartonadas do patamar atual de 25 % para 65 % nos próximos anos (AGENCIA
ESTADO, 2005; INDÚSTRIAS KLABIN S.A., 2005).
Atualmente há tecnologia disponível para a reciclagem de:
•

Vidro, inclusive de lâmpadas fluorescentes e de espelhos;

•

Papel e papelão;

•

Madeira;
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•

Cerâmicos: placas de revestimentos de paredes e pisos, resíduos das
indústrias de aparelhos sanitários;

•

Ferro e aço;

•

Plásticos: politereftalato de etileno (PET), polietileno de alta densidade
(PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP),
poliestireno (PE), cloreto de polivinila (PVC), poliacetato de etileno vinil (EVA)
e outros;

•

Óleo lubrificante;

•

Minerais: resíduos das indústrias de beneficiamento de rochas ornamentais;

•

Metais não-ferrosos: alumínio, cobre, prata, ouro, zinco e outros;

•

Gesso: ainda não praticada em escala industrial28;

•

Borrachas e pneumáticos;

•

Pilhas e baterias;

•

Componentes de produtos eletro-eletrônicos;

•

Resíduos mistos: embalagem cartonada, tubos de dentifrício, resíduos de
construção e demolição (RCD), areia de fundição, resíduos de aciaria, cinzas
volantes, lodos de estação de tratamento de esgotos, lodos de
beneficiamento do cobre etc;

•

Materiais orgânicos: restos domiciliares de alimentos, corte de vegetação,
fibras de coco, resina fenólica do processamento do caju.

Produtos para os quais, no momento, não há disponibilidade de tecnologia de
reciclagem, ou não há viabilidade comercial:
•

Vidros: laminados, temperados e planos, para construção;

•

Resíduos infectantes e radioativos;

•

Papéis: higiênico, papéis vegetais ou glassine; papel e papelão encerados,
parafinados ou betumados; papel carbono; papel e papelão revestidos ou
impregnados com substâncias impermeáveis à água; papel e papelão
laminados, tratados ou revestidos com plásticos, betume, camada metálica,
colas à base de resinas sintéticas ou contendo fitas adesivas sintéticas
(ANAP, 2005).

28

Segundo John e Agopyan (2000, p.8), a tecnologia para a reciclagem do gesso é bastante simples e está ao alcance das
empresas multinacionais que dominam o mercado.
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5 MÉTODO ADOTADO NA PESQUISA
Para a elaboração desta pesquisa, utilizou-se o método de pesquisa
exploratória, mediante levantamentos, com a finalidade de travar conhecimento com
o problema, proporcionando uma nova visão e explicitando-o. O universo da
pesquisa é o Brasil.
Optou-se, também, por identificar e catalogar produtos derivados de resíduos
e de reciclagem, que integrassem as edificações, como componentes, ou que
estivessem presentes no seu ciclo de construção, como é o caso de chapas
utilizáveis em formas para concreto, produzidas a partir de embalagens de
dentifrício, ou de cordas procedentes da resina PET reciclada, utilizada pelos
operários para movimentar os materiais no canteiro de obras.

Usuário

Arquitetos, engenheiros,
empreendedores da
construção civil e
associações de classe

Pesquisadores

Organizações ambientalistas
Elos da cadeia de reciclagem
como: organizações de
catadores, recicladores,
beneficiadores
Geradores de resíduos

Órgãos da administração
pública

Industriais e transformadores
Comerciantes, representantes
comerciais e distribuidores de
materiais de construção

Interesse potencial
• Conhecimento de produtos e suas características;
• Possibilidade da utilização de produtos derivados de resíduos
ou de reciclagem como alternativa aos produtos
convencionais disponíveis no mercado;
• Desenvolvimento de novos produtos, identificação de novos
usos para produtos já existentes;
• Gestão dos resíduos e reciclagem;
• Desenvolvimento de normalização;
• Desenvolvimento de novos produtos e alternativas de
utilização de resíduos;
• Suporte à elaboração de legislação;
• Avaliações para emissão de certificações;
• Ensaios e análises;
• Destinação adequada dos resíduos;
• Redução do encaminhamento dos resíduos aos aterros
sanitários;
• Alternativa de renda;
• Novos nichos para recicláveis;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternativas para a destinação final dos resíduos;
Alternativa de renda e redução dos custos industriais;
Manutenção da conformidade legal;
Possibilidade da utilização de produtos derivados de resíduos
ou de reciclagem como alternativa aos produtos
convencionais disponíveis no mercado;
Criação e atualização de normas técnicas e legislação;
Alternativas para a destinação final dos resíduos;
Elaboração de políticas fiscais para a utilização da reciclagem;
Desenvolvimento de novos produtos;
Aproveitamento de capacidade industrial instalada;

• Comercialização e distribuição de produtos que incorporem
resíduos e materiais reciclados.

Quadro 4.4.1 – Interesses potenciais dos usuários no Banco de Dados e seus desdobramentos.
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O produto da pesquisa destina-se a engenheiros, arquitetos, empreendedores
do setor da construção civil, pesquisadores, organizações ambientalistas, indústrias
que originam produtos passíveis de reciclagem ou que possam interessar-se na
fabricação de produtos, organizações de catadores, órgãos da administração
pública. O Quadro 4.4.1 identifica os prováveis interesses dos usuários no Banco de
Dados e seus desdobramentos.
5.1 Fases do Planejamento das Principais Atividades na Pesquisa
Como parte da estratégia de abordagem do problema de pesquisa, elaborouse o planejamento das principais atividades envolvidas, divididas em duas fases
consecutivas: “Desenvolvimento dos instrumentos utilizados” e “Aplicação na base
de dados”, cujos organogramas constam de Gráfico 5.1.1 e Gráfico 5.1.2.
A fase denominada “Desenvolvimento dos instrumentos utilizados na
pesquisa” encerra, de maneira sinótica, os seguintes estágios e atividades:
•

Investigação dos dados necessários - pesquisa inicial para identificação
dos produtos e dos dados necessários ao início da pesquisa. Engloba as
pesquisas bibliográfica e documental, bem como a investigação inicial para
identificação dos produtos, suas procedências, aplicações, produtores,
processos de produção e outros dados essenciais ao trabalho;

•

Organização e estruturação – organização em versão preliminar de
roteiros para entrevistas, questionários e fichas com informações coletadas
nesta fase, análise dos dados e estruturação do banco dados (aplicativo
de cadastro);

•

Desenvolvimento dos instrumentos – engloba as seguintes etapas:
o Desenvolvimento do Aplicativo de Cadastro, baseado em MSACCESS™. A opção por esse programa considerou a necessidade de
migração dos dados do aplicativo de cadastro para a futura página da
internet. A utilização do MS Access™

é condição para o

desenvolvimento de páginas da internet, baseadas em aplicação
WEB, com plataforma MySQL™;
o Preparação do piloto de aplicativo de cadastro e aplicação prática
(simulação) com o lançamento dos dados obtidos na investigação
inicial;
o

Ajustes – reformulação do piloto de aplicativo, dos roteiros e das
fichas para informações obtendo-se suas versões finais;
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Investigação dos
dados
necessários

Pesquisa bibliográfica
ou documental

Investigação inicial:
 Produtos
 Procedência dos produtos
 Aplicações dos produtos
 Produtores
 Processos de produção
 Outros dados essenciais
Organização
e estruturação

Organização (versão preliminar):
 roteiro
 fichas com informações

Estruturação do banco de
dados

Desenvolvimento
dos instrumentos

Desenvolvimento do
aplicativo de cadastro

Piloto do aplicativo de
cadastro

Sim

Ajustes
Não
Desenvolvimento de
aplicativo de cadastro
(versão final)

Roteiros e fichas (finais)
Levantamento inicial
Questionários ou entrevistas
com associações ou
pesquisadores

Informações iniciais

Atividades de campo

Aplicação
Fase "Aplicação na base
de dados"

Gráfico 5.1.1 – Fluxograma da fase “Desenvolvimento dos instrumentos utilizados na pesquisa”.
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Fase "Desenvolvimento dos
instrumentos utilizados na pesquisa"

Questionários ou entrevistas
com associações ou
pesquisadores

Atividades de campo

Informações iniciais

Coerência com o tema
Não

Aplicabilidade
Sim

Identificar
produtor e
estabelecer
relacionamento

Produtor
identificado?

Não

Sim
Não

Interlocutor
identificado?
Sim

Novos produtos

Coleta dos
dados

Ö

Entrevista preliminar e
sensibilização

Envio de questionário

Recepção de dados
Análise dos
dados
recebidos

Análise dos dados

Aplicabilidade



Obter dados
complementares:
 Junto ao produtor
(entrevista)
e/ou
Atividades / pesquisas
de campo

Não

FIM

Sim
Não

Dados
completos?

Õ Atualizações

Sim
Cadastrar no banco de
dados

Cadastro no banco de
dados, emissão de
fichas técnicas e
divulgação na internet

Fichas
técnicas

Internet
Gráfico 5.1.2 – Fluxograma da fase “Aplicação na base de dados”.
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•

Levantamento inicial29 – nesta etapa, assim denominada por se tratar do

portal de entrada para a aplicação na base de dados (aplicativo de cadastro),
foram reunidas, para análise, tratamento e posterior cadastro, as informações
coletadas nas pesquisas bibliográfica e documental, nos questionários
enviados, nas entrevistas com associações e produtores e nas atividades de
campo.
A fase denominada “Aplicação na base de dados” caracteriza-se pela análise,
tratamento e consolidação das informações coletadas, compilando-as no banco de
dados; esta fase está fracionada nos seguintes estágios:
•

Coerência com o tema - Teste de conexão dos produtos identificados
com o tema;

•

Identificar produtor e estabelecer relacionamento - Pesquisa para
identificação do(s) produtor(es) e estabelecer contato com os mesmos;

•

Coleta dos dados;

•

Análise e eventual complementação dos dados recebidos;

•

Cadastro no banco de dados, emissão de fichas técnicas e
divulgação na internet.

Detalha-se, a seguir, o desenvolvimento de cada uma das atividades.
5.1.1 Fase “Desenvolvimento dos instrumentos utilizados na pesquisa”
5.1.1.1 Pesquisa inicial para identificação dos produtos e dos dados
necessários ao início da pesquisa.
A investigação inicial teve por finalidade identificar os produtos, suas
procedências, aplicações, produtores, processos de produção e outros dados
essenciais à pesquisa. Paralelamente, foram investigados as informações ou
principais parâmetros que deveriam ser coletados, uma vez que seriam de vital
importância para o usuário do aplicativo de cadastro, das fichas técnicas e da futura
página da internet.

29

Essa fase não deve ser confundida com a fase de investigação dos dados necessários ao início da pesquisa.
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Com o objetivo de proceder à identificação prévia do produto e de outros
dados essenciais ao trabalho, realizou-se investigação preliminar, primeira das fases
do levantamento. Foi lastreada principalmente em pesquisas bibliográfica e
documental. A classificação das fontes bibliográficas utilizadas pode ser observada
no Gráfico 5.1.3.
Dissertações
Leitura corrente

Obras de
divulgação

Teses
Boletins técnicos

Livros

Dicionários
Informativa

Anuários

De referência

Fontes
bibliográficas

Enciclopédias

Remissiva
Jornais
Periódicos
Revistas
Anais e papers de eventos

Gráfico 5.1.3 – Classificação das fontes bibliográficas utilizadas

Livros, dissertações, teses, boletins técnicos, anuários, enciclopédias,
manuais, jornais, revistas e anais de encontros científicos, periódicos científicos ou
não, foram utilizados no levantamento bibliográfico, realizado junto a: bibliotecas,
universidades e escolas, instituições de pesquisa, associações de fabricantes, de
classe, ambientalistas, legislação, governos federal, estadual e municipal, entidades
nacionais e estrangeiras, institutos, sindicatos, comitês e outros.
Os materiais dos levantamentos foram obtidos em bibliotecas convencionais,
em formato eletrônico disponíveis na internet, bases de dados (que muitas vezes
propiciam consulta on line dos documentos), mecanismos de busca e diretórios. A
pesquisa por meio de bases eletrônicas, na internet, revelou-se de grande valia,
dada a quantidade de informações ali veiculada, além de revelar-se excelente fonte
remissiva e poupar tempo. O fluxo das informações obtidas pela internet encontra-se
disposto no Gráfico 5.1.4.
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INTERNET

BUSCA SIMPLES
D ire tório s
C a t álo go s

BUSCA
AVANÇADA

BASES DE DADOS

BIBLIOTECAS
VIRTUAIS

HOMEPAGES

M e t a- busc a s
So f t wa re s de
busc a

ONGs e Institutos
Associações
Universidades
Instituições de pesquisa
Comitês
Legislação
Governos
Geradores de resíduos

FONTES
BIBLIOGRÁFICAS E
DOCUMENTAIS

Recicladores
Produtores
Sindicatos
Outros

Gráfico 5.1.4 – Classificação das fontes bibliográficas obtidas via internet.

A estratégia de busca dos produtos e produtores, na internet, baseou-se na
utilização de sistemas de buscas, com a utilização de palavras-chave relacionadas
com o tema da pesquisa. Os sistemas de busca dividem-se em três categorias:
mecanismos de busca, diretórios ou catálogos e mecanismos de metabusca. Os
mecanismos de busca baseiam-se no uso exclusivo de programas de computador
para a indexação de páginas da internet. Nos diretórios ou catálogos, a indexação é
feita pelas mãos humanas, classificando o conteúdo dos sites, mediante a aplicação
de filtros, refinando-se a busca. Os mecanismos de metabusca permitem aos
usuários realizar buscas simultâneas, com referências cruzadas, paralelas ou
integradas em diversas fontes de informação, reunindo de uma única vez, vários
sites de busca. Os principais sistemas de busca utilizados nesta pesquisa são os
que seguem:
•

•

Mecanismos de busca
AltaVista

www.altavista.com.br

Lycos

www.lycos.com

Diretórios ou catálogos
Yahoo

www.yahoo.com.br

Google

www.google.com.br
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•

Mecanismos de metabusca
Crawler

www.crawler.com

Mamma

www.mamma.com

Miner

www.miner.uol.com.br

Nos sistemas de busca foram utilizadas uma ou mais palavras combinadas,
como: plástico + reciclagem, plástico + reciclado + tubo; embalagem cartonada +
reciclagem; telha + ecológica; areia de fundição + bloco; areia de fundição +
reciclagem; USP + reciclagem. O Quadro 5.1.1 apresenta exemplos de palavraschave utilizadas nas buscas.
Resíduo ou
material
reciclado
Plástico
Embalagem
cartonada
Vidro
Pneu
Fibra
Resíduo
Asfalto
Lodo
Alumínio
Celulose

Atributo

Material de
construção

Aplicação

Organizações

Geradores
de resíduos

Reciclado

Telha

Fôrma

USP

Unilever

Ecológico

Tubo

Divisória

UFSC

Tetrapak

Sustentável
Reutilizado
Reciclagem

Tijolo
Bloco
Chapa
Torneira
Agregado
Argamassa
Cimento
Eletroduto

Forro
Pavimentação
Alvenaria
Impermeab.
Instalações
Isolamento
Cobertura
Tapume

IPT
UFMG
HABITARE
MMA
CEMPRE
ABMTENC
BASF
UFRJ

Coca-Cola
Ambev
Gerdau
Alcoa
Trw
Votorantin
Goodyear
Klabin

Quadro 5.1.1 – Exemplos de palavras-chave utilizadas em buscas.

Adicionalmente, visando travar conhecimento com a oferta de produtos
derivados de resíduos e de materiais reciclados, disponíveis no Exterior, foram
realizadas buscas visando identificar estes produtos. Os mecanismos de busca são
aqueles anteriormente apresentados; recycled + building + material (product),
recycled-content + building + material (product), “recycled content” + building +
material (product) as combinações de palavras-chave mais utilizadas. A pesquisa
por estes produtos estendeu-se, também, em mecanismos de busca internos às
homepages

de instituições e programas especializados em reciclagem e meio

ambiente, dentre eles:
•

United States Environmental Agency, USEPA (USEPA, s.d.c.);

•

The Waste and Resources Action Programme (Reino Unido) (WRAP, s.d.);
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•

Good Environment Choice of Australia e Australian Green Procurement
(AELA, s.d.a,b.);

A estratégia de busca por produtos e produtores incluiu também uma rotina,
ou sub-estratégia, baseada no Gráfico 5.1.5, cuja seqüência é a que segue:

Bibliografia

Leitura do
material

Produto
identificado?

Refinar a busca

Busca na Internet
Palavras-chave

Não

Sim
Busca na Internet:
produtor

Não

Produtor
identificado?

Sim

Produtor
identificado?

Sim

Busca dados para
contato com o
produtor (Internet e
catálogos telefônicos)

Não
Não

Dados para
contato?
Sim
Contato com o
produtor

Dados:
produto e
produtor

Fim

Processamento
das
informações

Gráfico 5.1.5 – Fluxograma da estratégia de levantamento utilizando
mecanismos de busca na internet.
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Passo 1: As buscas com palavras-chave identificaram e localizaram diversas
fontes de informação, tais como: dissertações, teses, papers de
eventos, matérias em jornais, revistas e sites especializados,
homepages;
Passo 2: Leitura dos materiais para identificação de produtos e produtores.
Salienta-se a predominância da identificação apenas dos produtos,
com menor ocorrência concomitante dos respectivos produtores;
Passo 3: Havendo identificação positiva apenas dos produtos, sem indicação
dos produtores, nova busca seria encetada, para identificação de
produtores, desta vez utilizando-se o nome do produto como
palavra-chave;
Passo 4: Caso não ocorresse a identificação do produtor, esta etapa de
busca seria encerrada; caso ocorresse a identificação positiva do
produtor, ir para o passo 6;
Passo 5: Ocorrendo a identificação positiva do produtor, no passo 3, passase aos passos seguintes;
Passo 6: Busca dos dados para contato com o produtor, em nova busca na
internet ou em catálogos telefônicos;
Passo 7: Caso a busca pelos dados de contato com o produtor resultasse
infrutífera, esta etapa da busca seria encerrada. Caso a busca
retornasse os dados necessários, passo 8;
Passo 8: Contato com o produtor (telefonema e/ou e-mail) e solicitação do
envio de informações sobre produto e produtor;
Passo 9: Recepção dos dados solicitados;
Passo 10: Análise,

complementação

(eventual)

e

processamento

das

informações coletadas.
A pesquisa documental realizada identificou materiais ainda sem tratamento
analítico, tais como fotografias, gravações em vídeo, catálogos, folders, homepages
de fabricantes, revendedores, associações e ONGs ambientalistas, ou colhidos em
entrevistas e depoimentos; muitos destes materiais são “de primeira mão”, como
define Gil (2002, p.46), ainda sem receber tratamento analítico. Salienta-se que,
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dado os produtos tratados na pesquisa serem considerados “alternativos”, estas
fontes documentais, diversificadas e não-organizadas em catálogos, encontram-se
dispersas pelos mais variados meios.
Foram

ainda

consultados

especialistas

e

pesquisadores

em

temas

relacionados ao levantamento, mediante questionários ou entrevistas. Questionários
também foram enviados a geradores de resíduos pré-consumo ou pós-consumo,
fabricantes de embalagens, recicladores, organizações ambientalistas, dentre
outros. Pesquisas de campo, como visitas a organizações e fabricantes concorreram
para a mesma finalidade.
Observou-se uma grande escassez e dispersão nos dados, dispendendo
muita energia, criatividade, flexibilidade e, não raras vezes, requerendo modificações
na estratégia de coleta dos dados.
Salienta-se que, em muitos casos, as pesquisas bibliográfica e documental
indicavam apenas parte das informações requeridas. Por exemplo, noticiavam a
existência de telhas produzidas a partir de material reciclado, sem nomeá-las ou seu
ao produtor, sendo necessário recomeçar as pesquisas bibliográfica ou documental,
para identificá-los.
Os principais dados a coletar encontram-se dispostos no tópico 5.1.1.2.
Nesta fase verificou-se também a inexistência de catalogações brasileiras
oficiais para os resíduos incorporados aos produtos a cadastrar e tampouco para as
aplicações dos mesmos na construção de edifícios; tais classificações são
necessárias à estruturação do Aplicativo de Cadastro (vide item 5.1.1.2).
5.1.1.2 Organização e estruturação
Com base nos elementos identificados na pesquisa inicial foi possível a
elaboração das versões preliminares dos roteiros, dos questionários e fichas
técnicas que conteriam as informações coletadas. Especial atenção foi dispensada à
organização das fichas técnicas e à seleção das informações ali contidas, uma vez
que as referidas fichas dariam origem ao aplicativo de cadastro. Cada tipo de ficha
deveria estar refletida em uma tabela do MS-ACCESS™, sendo estudado ainda o
relacionamento entre as diversas fichas (tabelas), ou seja, a criação das fichas de
cadastramento foi pensada e orientada para a aplicação em banco de dados.
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Neste primeiro passo de organização das fichas e estruturação do banco de
dados, foram criadas as seguintes fichas: produto, produtores, procedência,
aplicações e fotos.
Além dos dados de importância primária, foi possível identificar a necessidade
de coletar e armazenar no banco de dados outras informações secundárias, porém
não menos importantes, como: fontes pesquisadas, referências bibliográficas,
categorias de fotos e de organizações referenciadas. Salienta-se que a organização
do banco de dados e seu relacionamento sugeriram a coleta destes tipos de dados,
necessários ao desenvolvimento do aplicativo de cadastro, ligados à sua
funcionalidade e futura migração para aplicação WEB onde os dados seriam
disponibilizados em futura página da internet. Considerando-se as finalidades de
divulgação na internet, foram também analisados também os aspectos pedagógicos,
didáticos e de interatividade com os consulentes das fichas catalográficas e futuros
visitantes da página da internet e os mecanismos de busca, que reforçaram a
necessidade da inclusão das categorias de fotos e de organizações, além de
elementos gráficos como fotos, em quantidade suficiente para ilustrar os produtos,
as procedências e aplicações na construção de edifícios.
5.1.1.3 Desenvolvimento dos instrumentos
Com a finalidade de cadastrar e compilar os dados recebidos, foi
desenvolvido um piloto de aplicativo de cadastro em MS Access™. Neste piloto de
aplicativo residem diversas tabelas, onde se cadastraram as informações coletadas
nos questionários e as bases de dados relativas à procedência e destino dos
produtos; a ficha técnica do produto obtém-se pela junção dos dados contidos nas
referidas tabelas. As fichas cadastrais utilizadas no banco de dados estão
registradas nas tabelas que se seguem:
•

Tabela “Procedência dos resíduos”: registra em grupos e sub-grupos os
materiais recicláveis ou resíduos a partir dos quais foram elaborados os
produtos, por exemplo, PET, PVC, alumínio etc.;

•

Tabela “Aplicações dos produtos”;

•

Tabela “Agenda com os dados dos produtores”;
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•

Banco de imagens contendo fotos, nas seguintes categorias: procedência,
beneficiamento dos resíduos, processo de produção dos produtos
propriamente ditos, suas aplicações e ensaios.

A elaboração da versão final do aplicativo de cadastro ocorreu de maneira
evolutiva, em função da necessidade de diversos ajustes, não só de conteúdo,
expressos pela procura e inclusão de novas informações complementares àquelas
inicialmente identificadas, mas também ajustes de formato, já que trata de uma
aplicação orientada à criação de página da internet.
As versões finais de roteiros e fichas catalográficas também sofreram
revisões e acréscimos, influenciados pelas reformulações e ajustes do aplicativo de
cadastro.
Informações detalhadas sobre o desenvolvimento do banco de dados, a
organização das tabelas e classificações utilizadas estão disponíveis no capítulo 6.
5.1.1.4 Levantamento inicial
Estando finalizado o desenvolvimento do aplicativo de cadastro, roteiros e
questionários - os instrumentos da pesquisa - foi encetado o levantamento de outros
produtos, nesta etapa orientado para o cadastramento das informações no banco de
dados. Novas informações reuniram-se àquelas apresentadas nas pesquisas
bibliográfica e documental da fase de investigação dos dados necessários, mediante
novas pesquisas bibliográficas, questionários ou entrevistas com associações ou
pesquisadores e em atividades de campo.
5.1.2 Fase “Aplicação na base de dados”
A fase “aplicação na base de dados” ou cadastramento no Banco de dados
caracteriza-se pela análise, tratamento e consolidação das informações coletadas,
compilando-as no Banco de Dados. Está fracionada em cinco estágios, conforme
ilustra o Gráfico 5.1.2:
•

Análise crítica inicial, para verificação de coerência com o tema: seleção
de cada produto identificado;

•

Identificação do(s) produtor(es) e estabelecimento da comunicação entre o
pesquisador e o produtor;

•

Coleta de dados;
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•

Análise de consistência dos dados recebidos;

•

Cadastro no Banco de Dados, emissão de fichas técnicas e divulgação na
internet.

Os cinco estágios são detalhados a seguir.
5.1.2.1 Análise crítica inicial para verificação de coerência com o tema:
seleção de cada produto identificado
A partir do material obtido nas pesquisas bibliográfica ou documental,
procedeu-se à leitura e análise crítica dos mesmos, analisando-se as informações.
A inserção de um produto na base de dados estará condicionada à verificação
da adequação ou aderência do referido produto ao tema da pesquisa. Considerando
que o objetivo desta pesquisa é desenvolver um banco de dados, para cadastrar e
sistemizar as informações coletadas, não incluindo análises e ensaios tecnológicos,
ambientais, de desempenho ou de caracterização, será verificada exclusivamente a
análise de consistência dos dados coletados.
Para a inclusão dos produtos na base de dados, selecionou-se cinco critérios,
sintetizando os principais pontos a verificar, representados no check-list do Quadro
5.1.2. Salienta-se que o não-atendimento a um único dos quesitos estabelecidos
excluirá o produto da base de dados.
O produto:
a) Destina-se à construção de edifícios?

sim

não

b) Incorpora resíduos ou materiais reciclados?

sim

não

c) É comercializado regularmente?

sim

não

d) Contém, aparentemente, substância não-perigosa à saúde ou ao meio
ambiente? (1) (2)

sim

não

Notas:
Respostas-padrão grafadas em negrito, à direita das caixas de verificação.
(1) Análise expedita, não inclui a realização de ensaios, análises classificatórias, qualificações ou controle de
especificações na área da saúde, aplicáveis aos produtos prontos.
(2) Vide exemplos no Quadro 5.1.3.

Quadro 5.1.2 – Principais pontos a verificar para inclusão do produto na base de dados.

a) [O produto] é aplicável diretamente à construção de edifícios?
O tipo de produto, identificado, somente será selecionado se as informações
obtidas tiverem coerência com o propósito da pesquisa, sendo descartados aqueles
produtos não-relacionados com o tema. Por exemplo: camisetas e calças-jeans,

146
confeccionadas com fibras oriundas de embalagens PET recicladas, apesar de
originadas em materiais reciclados, não têm aplicação na Construção Civil. Da
mesma forma, óleos lubrificantes reciclados, para motores. Blocos para alvenaria,
elaborados com agregado reciclado de resíduos de construção e demolição, por
exemplo, têm coerência com o tema, já que são componentes utilizados na
construção civil.
A comparação das aplicações de um determinado produto com listas de
produtos destinados à construção de edifícios ou com classificações orçamentárias é
o suficiente para estabelecer o critério de corte para considerar um produto como
destinado à construção de edifícios. Sucede que, na investigação inicial, não foi
possível identificar a existência de listas ou classificações orçamentárias oficiais ou
normalizadas. Para suprir esta deficiência, adotou-se a classificação orçamentária
do Sistema Pini de Orçamentação, baseado no sistema Master Format utilizado nos
Estados Unidos e Canadá. A classificação orçamentária foi obtida em Tabelas de
Composições de Preços Unitários – TCPO 2000, da Editora Pini. Maiores detalhes
podem ser obtidos nos itens 5.1.2.3g e 6.1b).
O conceito de edifício, adotado no âmbito da pesquisa, será aquele
apresentado por Ferreira (1995), complementado das considerações que seguem:
Edifício. S.m. 1. Construção de alvenaria, madeira etc., de caráter mais ou
menos permanente, que ocupa certo espaço de terreno, é geralmente
limitada por paredes e teto, e serve de abrigo, moradia etc.; edificação,
casa, prédio, imóvel. 2. Edifício de certo vulto destinado à habitação, à
recreação, ao exercício do culto, a serviços públicos ou particulares etc ...
(FERREIRA, 1995).

Os edifícios, considerados nesta pesquisa, poderão atender a diversas
finalidades, tais como: habitação, escola, comércio, indústria, recreação, hotéis,
serviços públicos, esportes, restaurantes, templos etc.
São considerados produtos que integram a morfologia das edificações e as
utilidades necessárias ao seu funcionamento, tais como: os sub-sistemas dos
edifícios, os pátios de estacionamentos externos, as vias de circulação internas, os
jardins, os equipamentos para recreação e esportes, os muros, as cercas etc.
Segundo a ABNT (2006), os sub-sistemas, ou elementos, correspondem “... a uma
parte complexa de uma edificação, destinado a cumprir um conjunto amplo de
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funções [....] (fachadas, cobertura, estrutura, divisórias internas etc.), geralmente
constituídos por um conjunto de componentes e/ou materiais”.
Segundo os conceitos acima descritos, poderão integrar a pesquisa produtos
como: cimentos, blocos de concreto, caixilhos, carpetes, placas de sinalização,
móveis, lixeiras etc., posto que integram sub-sistemas dos edifícios ou compõe sua
morfologia, sendo necessários à funcionalidade dos mesmos.
É interessante notar que a conceituação adotada é empregada, também, na
construção civil, na modalidade turn-key de contratos, para a construção de edifícios
industriais, supermercados, lojas de departamento, hotéis, resorts, flats e edifícios
habitacionais etc. O termo turn-key designa uma modalidade de construção, onde o
empreiteiro assume total responsabilidade pelo produto, do projeto à conclusão da
obra, entregando-o ao cliente em um estágio tão completo, que as únicas coisas que
o comprador precisará fazer serão: girar a chave (turn the key), abrir a porta e entrar,
pois o empreendimento está pronto para funcionar (TURN ..., s.d.). Segundo
Rodrigues (s.d), uma obra, pronta para funcionar, na modalidade turn-key, deverá
incluir: as instalações, o mobiliário e até mesmo os equipamentos, como é o caso de
supermercados.
b) [O produto] Incorpora resíduos ou materiais reciclados?
Serão

considerados

os

produtos

que

incorporem

matérias-primas

recuperadas das diversas indústrias, inclusive da construção civil, não se
considerando taxa mínima de inclusão. Produtos originados pela recuperação
energética de resíduos, poderão ser considerados futuramente.
c) [O produto] É comercializado regularmente?
No desenvolvimento da pesquisa verificou-se que os produtos pesquisados
poderiam ser classificados da seguinte forma, com relação ao seu estágio de
desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial:
•

Produtos em desenvolvimento, por pesquisadores, em instituições de
pesquisa, universidades e empreendedores não vinculados a instituições;

•

Produtos já desenvolvidos, aguardando parceiros industriais para estudos
de viabilidade comercial e de produção em escala industrial;

•

Produtos com produção em escala industrial.

148
A opção nesta pesquisa foi a de apresentar produtos que já estão sendo
comercializados. Considerando-se que esta pesquisa constitui oportunidade de
difundir o conhecimento a empresários, por exemplo, serão cadastrados alguns
exemplos

de

produtos

desenvolvidos

tecnologicamente,

mas

que

estejam

aguardando parceiros industriais e/ou comerciais no momento em que se
desenvolveu o levantamento. Desta forma, poderão ser considerados produtos que
se encontrem em fase de pesquisa e desenvolvimento. Salienta-se, ainda, que não
serão analisados os graus de desenvolvimentos industrial e comercial dos produtos
identificados.
É importante salientar a existência de uma gama de produtos que são
produzidos com o co-processamento de resíduos, alguns de grande potencial
energético, como é o caso de plásticos e pneus descartados utilizados em fornos
para calcinação de cimento e materiais cerâmicos. Nestes produtos calcinados os
resíduos energéticos são consumidos e podem restar os não-energéticos, inertes ou
não, no produto final. Apesar de a pesquisa não incluir estes produtos de coprocessamento, os mesmos poderão ser considerados futuramente.
d) [O produto] Contém, aparentemente, substância não-perigosa à saúde ou
ao meio ambiente?
De acordo com a NBR 10004:2004, os resíduos incorporados aos produtos
deverão ser analisados e classificados, quanto à periculosidade. Em se tratando dos
produtos prontos, recomenda-se, para a avaliação dos riscos ambientais destes, ou
para a classificação de seus resíduos pós-consumo ou resíduos gerados no
processo construtivo, a utilização das normas NBR 10005:2004 – Procedimento para
obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos e NBR 10006:2004 – procedimento
para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.
A classificação dos resíduos incorporados aos produtos é obrigatória,
podendo basear-se na identificação da matéria-prima, do processo produtivo ou
atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características, e a
comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo
impacto negativo à saúde e ao meio ambiente é conhecido. “A identificação dos
constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e
estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhes
deu origem”. Do laudo classificatório deve constar a indicação da origem do resíduo,
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a descrição do processo de segregação e a descrição do critério adotado na escolha
de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de análises
laboratoriais, elaborados por responsáveis técnicos habilitados (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a).
A NBR 10004:2004 apresenta no Anexo H (vide Quadro 5.1.3), alguns
resíduos Classe II, inertes ou não-inertes, considerados não-perigosos, desde que
não-contaminados por substâncias que conferem periculosidade aos referidos
resíduos, substâncias agudamente tóxicas e tóxicas (Anexos C, D e E da referida
norma).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sucatas de materiais ferrosos;
Sucatas de materiais não-ferrosos (latão etc.);
Resíduo de papel e papelão;
Resíduos de plástico polimerizado, exceto aqueles contaminados por substâncias perigosas, por
exemplo, embalagens de defensivos agrícolas (vide 4.3.1.2);
Resíduos de borracha;
Resíduos de madeira;
Resíduos de materiais têxteis;
Resíduos de minerais não-metálicos;
Areia de fundição, exceto aquelas contaminadas por substâncias perigosas, tais como: metais
pesados (chumbo, cobre etc.) e fenol;
Bagaço de cana;

Nota: (1) excluídos aqueles contaminados por substâncias constantes nos anexos C, D ou E e que
apresentem características de periculosidade.
Quadro 5.1.3 – Alguns produtos classificados como não-perigosos pela NBR 10004:2004. (1)
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2004a, p.71)

Muitos produtos podem incluir resíduos perigos, reciclados, como é o caso de
lâmpadas fluorescentes, elaboradas a partir de mercúrio recuperado de lâmpadas
florescentes30.

Estes

produtos,

com

ciclo

produtivo

controlado,

devido

à

periculosidade, representam ameaças à saúde e ao meio ambiente quando os
bulbos das lâmpadas são rompidos, durante o manuseio ou transporte, ou quando,
ao final de sua vida útil, têm destinação final inadequada, liberando substâncias
agudamente tóxicas no meio ambiente. Tendo em vista estes fatos, por uma questão
de princípios, optou-se, nesta pesquisa, por cadastrar produtos que incluíssem
substâncias aparentemente não-perigosas. Desta forma, a expectativa é que os
produtos, e seus resíduos pós-consumo, não representem, aparentemente, riscos

30

O processo de reciclagem de lâmpadas fluorescentes é descrito, em detalhes, por Cunha (2006).
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potenciais à saúde e ao meio ambiente, até mesmo após a sua vida útil e em
eventual futura reciclagem.
O critério “Contém, aparentemente, substância não-perigosa à saúde ou ao
meio ambiente?” baseou-se em análise expedita da periculosidade dos resíduos
incorporados aos produtos, tomando-se por base as informações encaminhadas
pelos produtores e comparando-as, por semelhança e analogia, com os resíduos
apresentados no Quadro 5.1.3. Salienta-se que a realização de análises e ensaios,
conforme prevêem as NBR 10004:2004, NBR 10005:2004 e NBR 10006:2004 não
constituem objetivos desta pesquisa, podendo, entretanto, integrar trabalhos futuros.
5.1.2.2 Identificação do(s) produtor(es) e estabelecimento da comunicação
entre o pesquisador e o produtor
Identificado e filtrado um tipo de produto, por exemplo, telhas fabricadas a
partir de embalagens cartonadas, realizaram-se buscas para determinar a identidade
do(s) produtor(es) e dados para contato. A internet demonstrou ser a fonte mais
rápida e que propiciou o maior número de retornos, localizando dados em
homepages de produtores, citações em matérias de periódicos ou em homepages
especializadas (organizações ambientalistas, associações de fabricantes, de
recicladores ou de classe).
Utilizou-se, preferencialmente, o contato telefônico com o produtor, buscando
identificar um interlocutor e seus dados (nome, endereço eletrônico e telefone) com
o atendente. Optou-se pelo contato inicial com o interlocutor, por telefone31, em
rápida entrevista, ocasião em que se explicitaram os propósitos da pesquisa,
promovendo-se, ainda, a sensibilização para futura entrevista ou envio de
questionário e conferindo-se novamente a congruência com o tema da pesquisa.
5.1.2.3 Coleta de dados
As mensagens (Anexo 1) dirigidas aos pesquisados continham um corpo de
texto apresentando o pesquisador e o objeto da pesquisa, resumidamente; um
release (Anexo 2), detalhando os objetivos e justificando a importância da pesquisa;
um questionário Ficha Cadastral (Anexo 3), contendo as informações solicitadas.
Solicitou-se, também, o envio de outros elementos tais como boletins técnicos,

31

O contato telefônico com identificação do interlocutor seguido de entrevista revelou-se o procedimento mais eficaz para
coleta de dados, pois com a identificação correta e sensibilização do interlocutor, não só o índice de retorno das informações
aumentou, mas também melhorou a qualidade do conteúdo enviado, em relação às sondagens por carta ou correio
eletrônico. O contato pessoal influiu decisivamente possibilitando o aumento de indicações de outros produtos ou produtores.
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amostras, relatórios de ensaios, folders, catálogos etc. O roteiro das entrevistas
baseou-se no questionário Ficha Cadastral32.
Os parâmetros a coletar na pesquisa foram escolhidos tendo em vista a coleta
de informações necessárias para orientar a seleção, a aquisição e a aplicação do
produto. Os parâmetros coletados no questionário são expostos a seguir:
a. Nome comercial do produto: é o nome pelo qual o produto é conhecido no
mercado;
b. Produtor: dados cadastrais contendo razão social, endereço, homepage e
nome do contato;
c. Descrição sumária do produto: chapas, telhas, placas, tubos etc. e o
material

constituinte:

PVC,

PET,

aglomerados

de

polietileno/alumínio/celulose etc.;
d. Apresentação: descrição dos formatos, dimensões, cores, texturas em que
são fabricados os produtos;
e. Procedência dos materiais: representa os recicláveis incorporados,
materiais recicláveis que estão na base da cadeia produtiva dos produtos,
distribuídos nas categorias: plásticos, metais, borrachas, RCD, resíduos
orgânicos, resíduos mistos, madeira, óleos minerais e outros. Estas
categorias, por sua vez foram subdivididas em mais um nível. Dessa
forma, a categoria de procedência “plásticos” está subdividida em: PET,
PVC, PEBD, PEAD. As classificações podem ser visualizadas no Quadro
6.1.1 e as sub-classificações das procedências dos materiais, no Quadro
6.1.2. Cumpre relatar que esta classificação foi adotada devido à
inexistência de catalogação brasileira de resíduos, nos moldes da
European Waste Code, EWC, empregada na Comunidade Européia.
f. Descrição sumária do processo de obtenção: seqüência de operações e
técnicas utilizadas na produção, por exemplo, beneficiamento da matériaprima (seleção, limpeza, trituração, quando estas operações integram o
ciclo produtivo, nas dependências do fabricante do produto em questão),

32

No caso de haver interlocutores identificados, parte do preenchimento do questionário foi feita pelo próprio pesquisador, por
ocasião das entrevistas preliminares.
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extrusão, prensagem e corte. Esta descrição tem por finalidade expor, de
maneira acessível e didática, o ciclo produtivo, para os consulentes e, em
especial, para potenciais empreendedores e produtores, inspirando o
desenvolvimento de novos produtos, a adaptação de linhas de produção e
também o aproveitamento de resíduos;
g. Principais aplicações: indicações para o emprego na construção civil, por
exemplo, tapumes, formas, forros etc. As limitações de uso do produto
também deverão ser apresentadas, se identificadas. Diante da falta de
normalização da classificação orçamentária e considerando-se o alcance
do sistema de orçamentação do Sistema PINI, no território nacional,
optou-se por adotá-lo, com pequenas adaptações, à pesquisa. A
classificação das aplicações dos produtos pode ser observada no
Anexo 4;
h. Descrição sumária da aplicação/montagem: são as seqüências de
operações, ferramentais e outros materiais necessários ao emprego na
construção civil, por exemplo, as chapas de aglomerado PEBD-polietileno
de baixa densidade/alumínio utilizáveis em tapumes, similares às de
madeira compensada, podem ser serradas, parafusadas, aplainadas e
pregadas. Sempre que disponível, as informações sobre aplicações dos
produtos serão descritas, em analogia com materiais comumente
utilizados

na

construção

civil.

Apresenta-se

a

similaridade

de

aplicação/montagem dos produtos derivados de resíduos e de materiais
reciclados em relação aos comumente utilizados na construção civil, com
o objetivo de salientar a possibilidade de substituição, analisados os
demais requisitos envolvidos;
i. Ensaios tecnológicos e ambientais, análises, avaliações de desempenho e
controle da qualidade realizados: características como peso específico,
resistências à flexão, compressão e tração, ensaios de impermeabilidade,
de resistência ao fogo são apresentadas pelo produtor. Ensaios
ambientais que atestem a adequação ambiental das novas aplicações
serão cadastrados quando disponíveis. A apresentação de ensaios tem
como finalidade fundamentar a seleção e a eventual substituição dos
materiais que os construtores estão habituados a utilizar pelos produtos
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derivados de resíduos ou de materiais reciclados. Outra aplicação
identificada para os dados coletados nesta pesquisa, relativos a ensaios,
análises e avaliação de desempenho, é o desenvolvimento de estudos e
pesquisas destinados à avaliação do nível de desenvolvimento dos
setores de produção ligados á reciclagem e ao aproveitamento de
resíduos;
j.

Certificações e qualificações dos produtos, bem como o tipo de
qualificação e certificação e as entidades qualificadoras/certificadoras,
quando identificados e fornecidas pelos produtores;

k. Parcela de resíduos ou de materiais reciclados incorporados aos produtos.
l. Demanda de parcerias comercial ou industrial, por parte do produtor: visa
promover o contato entre o produtor e eventuais interessados em
comercializar os produtos ou em produzi-los, em parcerias com os
produtores;
m. Informações econômicas e comerciais:
◦ Forma de comercialização;
◦ Endereços comerciais, representantes e de assistência técnica;
◦ Preços unitários;
n. Fotos - fabricação / produto / aplicação: têm a finalidade de ilustrar o
produto.
As informações solicitadas foram recebidas, em sua quase totalidade, por
correio eletrônico. Foram recebidos diversos materiais, além dos questionários
solicitados: prospectos, fotografias, relatórios de ensaios, amostras de produtos,
vídeos em CDs ilustrando os produtos, suas aplicações, aspectos da produção,
procedência, bem como cópias de reportagens em periódicos. Amostras enviadas
foram fotografadas com máquina digital; figuras constantes de prospectos ou outras
fontes impressas, bem como laudos de ensaios foram digitalizados, para futuro
cadastramento.
Salienta-se que uma parcela dos dados e fotografias foram obtidos em
atividades de campo, tais como visitas a instalações de produtores e a organizações
dedicadas a reciclagem.
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5.1.2.4 Análise de consistência dos dados recebidos
Os dados recebidos foram examinados e os questionários verificados, à
procura de campos não preenchidos ou contendo informações inconsistentes ou
conflitantes com o resto do material fornecido. Foram verificadas, também, a
qualidade do material gráfico encaminhado e a necessidade da obtenção de dados
omissos ou complementares, ou de esclarecimentos para as informações em
conflito. Os esclarecimentos requeridos ou dados complementares foram dirigidos
aos produtores em novas entrevistas telefônicas ou correio eletrônico ou ainda
obtidos em atividades de campo como visitas às instalações de produção. Nos casos
em que os produtores não puderam disponibilizar figuras e fotografias, as mesmas
foram obtidas pelo autor, a partir de amostras fornecidas ou ainda em catálogos, em
matérias publicadas e em homepages de produtores ou de associações, na internet.
Nesta fase, os dados foram novamente submetidos ao teste de aplicabilidade,
eliminando-se os produtos sem coerência com o tema.
5.1.2.5 Cadastro no Banco de Dados, emissão de fichas técnicas e divulgação
na internet
Após análise, depuração e análise de consistência, as informações coletadas
foram lançadas no Aplicativo de Cadastro (banco de dados). A concepção deste
aplicativo observou não só o cadastramento de todas as informações coletadas, mas
também a emissão das Fichas Técnicas dos Produtos, que, conjuntamente com a
futura página da internet, representam os principais produtos desta pesquisa. Vide
também Organização do Banco de Dados.
Assim sendo, o desenvolvimento do layout das Fichas Técnicas levou em
consideração não só os aspectos relacionados ao conteúdo, mas também os
aspectos gráficos, visando apresentar as informações com clareza e de forma
sintética e didática. O fluxo do texto foi pensado do ponto de vista do usuário,
estabelecendo-se as seqüências de apresentação dos dados e os elementos
gráficos utilizados, tendo em vista a compreensão e facilidade na apropriação das
informações pelo leitor. As regiões destinadas a cada bloco de informações foram
dispostas no layout de forma a refletir o fluxo das informações e as tabelas contendo
as fichas catalográficas do banco de dados. Optou-se por limitar o espaço destinado
à exposição de cada produto ao correspondente a duas folhas de papel A4
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impressas. Diversos protótipos foram elaborados, apreciados e comentados por
analistas voluntários, leigos e profissionais da construção.
O desenvolvimento futuro da página da internet deverá considerar a
necessidade de refletir e transcrever todos os dados do Aplicativo de Cadastro,
conciliando a necessidade de apresentação das informações ao visitante, de
maneira interativa, flexível, atraente e amigável, com os aspectos operacionais
relativos ao cadastramento dos dados, por parte do administrador da página. A
página da internet deverá incorporar a estrutura lógica, o desenvolvimento em
plataforma MS-ACCESS™ e todos os conceitos aplicados ao Aplicativo de Cadastro.
Permitirá, também, a visualização e impressão das Fichas Técnicas, com
formatação análoga àquelas por ele emitidas.
A futura página da internet irá incorporar também uma estratégia para coletar
dados sobre novos produtos e expandir a base de dados desta pesquisa: os
visitantes poderão indicá-los ao autor, por correio eletrônico, em local apropriado,
disponível no site, ou submeter cadastro, que, após análise e complementações,
será posteriormente liberado pelo administrador.
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6 ESTRUTURA DA PESQUISA
Termo de isenção de responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas
pelas empresas que responderam às correspondências enviadas. O autor não
entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho
informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta pesquisa, não implica serem
os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, cujas comprovações
dependem de análises específicas. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem
esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa recomendação ao uso, análise, anuência ou discordância do
autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios e análises técnicas e de avaliação de
desempenho, informados pelos produtores.
Salienta-se a importância e a necessidade das verificações das condições de
uso e a conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou
aplicações inadequadas podem constituir grave risco para a população e o meio
ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não
nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas informações quanto aos
seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles
utilizados, em termos de proteção da vida humana, da saúde e do meio
ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.
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Preâmbulo
Considerando-se que o objetivo específico desta pesquisa é identificar,
cadastrar e divulgar produtos derivados da reciclagem de resíduos, como alternativa
de consumo aos materiais convencionais já existentes, optou-se por salientar
aqueles produtos cuja fabricação já ocorre em escala industrial, no Brasil.
Entretanto, visando à didática e considerando que esta pesquisa constitui uma
oportunidade para disponibilizar informações para o meio técnico em geral, serão
cadastrados alguns exemplos de produtos já desenvolvidos e que aguardam
parceiros industriais e comerciais.
6.1 Organização do Banco de Dados
Para a organização do banco de dados, foram considerados os principais
quesitos que se pretende registrar e divulgar na pesquisa. A elaboração do banco de
dados piloto ficou a cargo do autor da pesquisa, com a opção de desenvolvimento
em MS ACCESS™, sendo que o ponto de partida foi a análise dos dados a
cadastrar, a elaboração das tabelas que iriam conter estes dados e o
relacionamento entre essas. O desenvolvimento do aplicativo de cadastro deveria
considerar as trocas de informações entre este banco de dados e a futura página da
internet devendo ser compatível, portanto, com as linguagens e plataformas
disponíveis (WINDOWS™ ou LINUX™) nos sistemas de hospedagens de
homepages. Para viabilizar as soluções de programação e desenvolvimento foi
necessária participação de um colaborador, especialista em programação de
computadores e construção de páginas da internet.
Os fluxos de informações, sob o ponto de vista dos usuários que acessarão a
homepage, foram analisados em conjunto pelo autor da pesquisa e o programador,
ou seja, o programador deveria entender como se processaria o mecanismo de
busca das informações, tornando a interface intuitiva, auto-explicativa, amigável e
atraente. Salienta-se, ainda, que, apesar de o sistema estar voltado aos profissionais
da construção civil, optou-se por apresentar as informações de maneira simples,
sem o abuso de jargões e termos técnicos excessivamente rebuscados, uma vez
que se pretende divulgar informações a pesquisadores de outras áreas e a leigos,
ampliando a base de informações difundidas. A estrutura do banco de dados foi
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concebida de forma evolutiva, permitindo flexibilidade para inserção de novos dados,
ou seja, o banco de dados “aprende” com o progresso da pesquisa.
Os principais dados cadastrados estão assim distribuídos nas seguintes
tabelas:
•

Produtos;

•

Procedência dos produtos;

•

Aplicações a que se destinam os produtos;

•

Organizações;

•

Categorias de organizações;

•

Cidades;

•

Unidades da Federação (UF);

•

Fotos;

•

Categorias de fotos;

•

Referências bibliográficas.

O Gráfico 6.1.1 explicita as ligações (relacionamentos) existentes entre as
tabelas que armazenam os dados cadastrados.

Gráfico 6.1.1 – Relacionamento entre as tabelas do aplicativo de cadastro.
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Com os dados registrados nas tabelas, podem ser produzidos diversos tipos
de consultas e relatórios, pré-formatados, para visualização na tela de um
microcomputador ou para impressão. Tais consultas e relatórios são previamente
preparados pelo programador do aplicativo, não podendo ser alterados pelos
consulentes do aplicativo ou usuários da página da internet. O relatório mais
expressivo e que reúne e registra de maneira sintética os dados e fotografias de
cada produto é a opção “Fichas técnicas de produtos”. As consultas e relatórios
serão abordados no item 6.2.
Detalham-se, a seguir, as tabelas utilizadas no aplicativo de cadastro para
registrar os dados coletados:
a) Procedência dos produtos: foi realizado levantamento bibliográfico visando
identificar na literatura existente, uma classificação de produtos reciclados,
conforme a composição predominante das matérias que os originaram. A
partir da análise dos dados coletados, foi possível elaborar uma proposta
de classificação, hierarquizada em categoria (Quadro 6.1.1) e subcategoria (Quadro 6.1.2), que receberam códigos “pai” e “filho”,
respectivamente.
CodPro
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
98
99

Procedência1
RESTOS VEGETAIS E ANIMAIS (EXCETO PÓS-CONSUMO)
MADEIRAS (PRÉ E PÓS-CONSUMO, EXCETO CÓDIGO 12)
PAPEL, PAPELÃO E CELULOSE
TÊXTEIS
OUTRAS FIBRAS VEGETAIS (EXCETO CÓDIGOS 02 E 04)
COURO E PRODUTOS DE COURO
PLÁSTICOS
VIDROS
METAIS E LIGAS
BORRACHAS
TINTAS, VERNIZES E ESMALTES
RCD (CLASSE A)
MINERAIS NÃO-METÁLICOS
CINZAS DIVERSAS
LODOS DIVERSOS
ÓLEOS MINERAIS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
ÓLEOS VEGETAIS
MISTOS
OUTROS

Quadro 6.1.1 – Categorias de procedências de recicláveis incorporados aos produtos.
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CodPro

Procedencia1

IDOrig

Procedencia2

06

COURO E PRODUTOS DE
COURO

40

Aparas de couro (provenientes de curtumes e da
produção de calçados e de artefatos de couro)

07

PLÁSTICOS

17

PEAD

07

PLÁSTICOS

16

PEBD

07

PLÁSTICOS

18

PET

07

PLÁSTICOS

1

PVC

08

VIDRO

30

Vidro

09

METAIS E LIGAS

3

Alumínio

09

METAIS E LIGAS

4

Cobre

09

METAIS E LIGAS

6

Estanho

09

METAIS E LIGAS

2

Ferro e aço

09

METAIS E LIGAS

7

Latão

09

METAIS E LIGAS

5

Zinco

10

BORRACHAS
TINTAS, VERNIZES E
ESMALTES

26

Pneumáticos

14

Tintas à base de PVA

12

RCD (CLASSE A)

11

Betuminoso

12

RCD (CLASSE A)

12

Cerâmica vermelha (inclui telhas)

12

RCD (CLASSE A)

9

Placas cerâmicas de revestimento

12

RCD (CLASSE A)

8

Concreto

12

RCD (CLASSE A)

10

Madeira

12

RCD (CLASSE A)

13

Argamassas

98

MISTOS

19

98

MISTOS

15

98

MISTOS

21

11

Embalagens de dentifrícios - laminados de
polietileno de baixa densidade e alumínio
Embalagens longa vida - laminados de polietileno
de baixa densidade, cartão e alumínio
Resinas plásticas e fibras

Quadro 6.1.2 – Exemplos de categorias e sub-categorias de procedências
de recicláveis incorporados aos produtos.

Desta forma, um produto elaborado a partir de garrafas PET será classificado
quanto à procedência na categoria PLÁSTICO e na subcategoria PET. A listagem
completa das categorias e sub-categorias de procedência dos produtos pode ser
observada no Anexo 5.
b) Aplicações dos produtos:
Além de identificar produtos derivados de resíduos ou de materiais reciclados,
propõe-se, nesta pesquisa, identificar e cadastrar os possíveis usos, aplicações,
utilidades ou empregos na construção civil. Para efeito do tratamento das
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informações no banco de dados, estes usos e aplicações serão cadastrados na
tabela “destino”. Para facilitar o acesso do usuário à procura de informações sobre
produtos derivados de resíduos ou de materiais reciclados, idealizou-se que a busca
ocorreria em função dos serviços que se pretendessem realizar com os referidos
materiais. Trata-se de uma busca nos moldes de uma procura em catálogos e, para
tanto, foi necessário estabelecer uma estrutura lógica para estes usos.
Como os profissionais da construção civil estão familiarizados com o
manuseio de orçamentos, optou-se por utilizar uma estrutura de usos similar àquelas
utilizadas em sistemas de orçamentação de obras para produtos convencionais.
A pesquisa bibliográfica realizada, visando identificar os principais sistemas
de orçamentação e a estrutura utilizada para organizar os serviços, revelou:
•

a inexistência de normas brasileiras da ABNT estabelecendo os critérios
de classificação dos itens de orçamentação;

•

a adoção de sistemas de orçamentação pelos órgãos, autarquias e
empresas de capital misto, das três esferas governamentais, com base em
classificações, estruturas de custo e aplicativos por eles desenvolvidos,
sem padronização entre os mesmos, talvez mesmo em função da falta de
regulamentação brasileira;

•

que a Caixa Econômica Federal dispõe de um sistema de orçamentação
bem estruturado, voltado às necessidades de financiamentos para
construção habitacional e de obras de infra-estrutura dos municípios,
porém de difícil acesso aos usuários não-integrados ao sistema de
financiamento;

•

as empresas de construção civil dispõem de sistemas de orçamentação
bem estruturados, porém sem acesso público;

•

a revista Construção e Mercado, editada pela PINI e sucessora da revista
Construção, tem alcance nacional, sendo consultada por diversos
segmentos da construção civil nacional. Apresenta, em seus exemplares,
cotações de preços baseadas em classificação orçamentária adotada pela
Editora PINI, presente no sistema de orçamentação VOLARE © e nas
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Tabelas de Composição de Preços Unitários, TCPO, aceitas em órgãos
públicos e na iniciativa privada. A classificação orçamentária, adotada pela
PINI, em 1999, baseia-se no sistema MasterFormat™ [versão 1995],
introduzido em 1978 como padrão nos Estados Unidos e Canadá, pelo
Construction Specification Institute, CSI, e pelo Construction Specification
Canada, CSC. O sistema MasterFormat™, considera a tendência de
universalização dos critérios de orçamentação sugeridos pelo National
Institute of Standards and Technology, NIST, e pela American Society for
Testing Materials, ASTM, e aprovados pelo International Building
Research Studies and Documentation, CIB (TCPO 2000, 1999, p.I-1-I-6).
O sistema MasterFormat™ [versão 1995], baseava-se em 16 divisões que
organizavam todo o universo de recursos para a construção: catalogação
dos documentos para a construção e classificação orçamentária.
Diante

da

falta

de

normalização

da

classificação

orçamentária

e

considerando-se o alcance e a aceitação do sistema de orçamentação da PINI no
território nacional, optou-se por adotá-lo, com pequenos acréscimos, à pesquisa
(para detalhes vide folha 165).
Cumpre informar ainda que, em 2004, o sistema MasterFormat™ passou por
revisão, ampliando-se as divisões de 16 para 48, incorporando novas subdivisões,
em relação à versão de 1995 (THE CONSTRUCTION SPECIFICATIONS
INSTITUTE; CONSTRUCTION SPECIFICATIONS CANADA, 2004), adotada pela
PINI. Salienta-se que, em agosto de 2006, a PINI ainda não havia aderido à versão
2004 da MasterFormat™ e que os acréscimos sofridos pela versão 2004 da
MasterFormat™ não afetam a versão 1995, já que a estrutura dos 16 grupos
originais foi mantida.
A classificação adotada para cadastrar as aplicações dos produtos, em três
níveis de categorias (“pai”, “filho” e “neto”), encerra a utilização de três tabelas
aninhadas.
Cada item da classificação orçamentária da PINI é representada por uma
codificação de sete numerais, divididos em três seqüências, representando cada um
dos níveis, acompanhados de um descritor, ilustrados na Figura 6.1.1.
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O Nível 1 apresenta as divisões da classificação orçamentária e é grafado por
uma seqüência de dois numerais, de 01 a 16 e 22, representando o código
CodDest1.
Nível 1: código “pai”
Nível 2: código “filho”
Nível 3: código “neto”
9 9 . 9 9 9 . 9 9 9

CodDest1 . CodDest2 . CodDest3

Descritor

Descritor

Figura 6.1.1 – Codificação numérica da classificação orçamentária da PINI

O Nível 2 é grafado por uma seqüência de três numerais, de 100 a 999,
representando o código CodDest2. As centenas cheias são reservadas para os
grupos de serviço com características comuns; os itens de serviço com a mesma
tecnologia ou função, utilizarão os numerais restantes.
O Nível 3 apresenta o detalhamento do Nível 2, representa o código
CodDest3, sendo representado por uma seqüência de três numerais, de 001 a 999.
O descritor é representado, no Banco de Dados, por “Destino1”, por
“Destino2” e por “Destino3”, conforme os níveis em que se encontram inseridos.
O Quadro 6.1.3 apresenta um exemplo completo de uma classificação
orçamentária, ilustrando os três níveis aninhados, os respectivos códigos,
descritores e partições.
O primeiro nível de classificação, grafado como “Destino1”, ilustrado no
Quadro 6.1.4, reflete a classificação da MasterFormat™ adotada pela PINI, e não
pode sofrer acréscimos ou modificações.
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Classificações
03 CONCRETO
03.100 Fôrmas para concreto
03.110 Fôrmas para concreto estrutural
03.120 Fôrmas para concreto aparente
03.130 Fôrmas permanentes
03.130.001 Fôrma caixão perdido de
poliestireno expandido

Códigos, níveis e partições
CodDest1 (Nível 1) – divisão da
classificação
CodDest2 (Nível 2) – grupos de
serviço com características
comuns, grafados com centenas
cheias
CodDest2 (Nível 2) - itens de
serviço com a mesma tecnologia
ou função
CodDest3 (Nível 3) –
Detalhamento do Nível 2

Quadro 6.1.3 – Exemplo de uma classificação orçamentária desdobrada nos três níveis de partição.

CodDest1 Destino1
01

REQUISITOS GERAIS

02

CANTEIRO DE OBRAS

03

CONCRETO

04

ALVENARIAS

05

METAIS

06

MADEIRAS

07

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE

08

PORTAS, JANELAS E VIDROS

09

ACABAMENTOS

10

PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA

11

EQUIPAMENTOS

12

MOBILIÁRIO

13

CONSTRUÇÕES ESPECIAIS

14

SISTEMAS DE TRANSPORTE

15

SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS

16

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES

22

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS

Quadro 6.1.4 – Classificação de 1o nível para aplicações dos produtos33.

O segundo nível de classificação, cadastrado na coluna “Destino2”, tem os
seus itens previamente definidos na TCPO10 e é dependente do primeiro nível de
classificação (coluna Destino1) – vide Quadro 6.1.5.

33

As classificações “Requisitos gerais” e “Custo horário dos equipamentos” não têm relação com o objetivo deste trabalho,
entretanto foram mantidas, já que as mesmas integram a classificação adotada pela PINI.
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CodDest1 Destino1

CodDest2 Destino2

2

CANTEIRO DE OBRAS

400

Elementos de fundação

3

CONCRETO

200

Armaduras para concreto

3

CONCRETO

310

Concreto estrutural

4

ALVENARIAS

60

Argamassas para alvenaria

4

ALVENARIAS

200

Peças para alvenaria

7

300

Coberturas

400

Painéis de vedação e de cobertura

8

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA
UMIDADE
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA
UMIDADE
PORTAS, JANELAS E VIDROS

500

Janelas

8

PORTAS, JANELAS E VIDROS

800

Vidros

9

ACABAMENTOS

700

Paredes

9

ACABAMENTOS

601

Pisos e deques de madeira plástica

10

600

Divisórias

615

Divisórias desmontáveis

11

PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB
ENCOMENDA
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB
ENCOMENDA
EQUIPAMENTOS

100

Medicina e Segurança do trabalho

12

MOBILIÁRIO

100

Decoração interna

12

MOBILIÁRIO

710

Paisagismo

15

SISTEMAS HIDRÁULICOS E
MECÂNICOS
SISTEMAS HIDRÁULICOS E
MECÂNICOS

155

Acessórios para esgoto sanitário

156

Tubos e conexões PET modificado

7

10

15

o
o
Quadro 6.1.5 – Exemplo de classificação mostrando o 1 e o 2 níveis para aplicações dos produtos.

O terceiro nível da classificação para as aplicações, por sua vez, é
dependente dos outros dois níveis anteriormente definidos, entretanto, tem a
possibilidade de acréscimos de itens diferenciados como são aqueles que agora
serão cadastrados. Exemplificando: neste nível serão acrescidos itens como “chapas
de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio”, provenientes da reciclagem
de tubos de dentifrício, já que na classificação original oferecida pela PINI esta
classificação não existia.
No Quadro 6.1.6, pode-se observar que o produto “chapas de aglomerado
polietileno de baixa densidade/alumínio”, em destaque, está cadastrado segundo
duas classificações diferentes, já que possui duas aplicações diferentes já
identificadas:
•

Concreto: formas para concreto;

•

Acabamentos: forros.
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CodDest1 Destino

CodDest2Destino2

2

CANTEIRO DE
OBRAS

800

2

CANTEIRO DE
OBRAS

800

3

CONCRETO

100

7

9

PROTEÇÃO
TÉRMICA E CONTRA
UMIDADE
PROTEÇÃO
TÉRMICA E CONTRA
UMIDADE
PROTEÇÃO
TÉRMICA E CONTRA
UMIDADE
ACABAMENTOS

9

IDDest2 Destino3

Melhoramentos e
instalações
provisórias
Melhoramentos e
instalações
provisórias
Fôrmas para
concreto

20

Abrigos para canteiro

55

Entelamento da edificação

41

Chapas de aglomerado
polietileno de baixa
densidade/alumínio

300

Coberturas

28

Telhas

400

Painéis de vedação
e de cobertura

32

Chapas de aglomerado
polietileno/alumínio/celulose

400

Painéis de vedação
e de cobertura

33

Chapas de aglomerado
polietileno/alumínio

500

Forros

39

Em chapas de aglomerado
polietileno de baixa
densidade/alumínio

ACABAMENTOS

500

Forros

47

15

SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
MECÂNICOS

156

Tubos e conexões
PET modificado

2

Em perfis de madeira
plástica
Joelho 45º com bolsa e
virola de PET modificado

16

SISTEMAS
ELÉTRICOS E DE
COMUNICAÇÕES
MOBILIÁRIO

145

58

Eletrodutos rígidos de PVC

710

Eletrodutos
plásticos e
conexões
Paisagismo

24

Bancos, cadeiras, mesas e
armários

2

CANTEIRO DE
OBRAS

205

Tapumes

21

Aglomerados de polietileno de
baixa
densidade/alumínio/celulose

8

PORTAS, JANELAS E
VIDROS

201

Portas de madeira
plástica

43

Portas com perfis de
madeira plástica

7

7

12

Quadro 6.1.6 – Exemplo de classificação mostrando os 3 níveis para aplicações dos produtos.

A relação completa das classificações cadastradas no Banco de Dados, ou
seja, das aplicações (destinos) que podem ser atribuídas aos produtos, consta do
Anexo 4, apresentada como listagem, para facilitar a leitura e também para utilizarse a apresentação gráfica utilizada pela PINI em suas publicações. Salienta-se que
as classificações, nos Níveis 2 e 3, serão cadastradas à medida que novos produtos
forem agregados ao Banco de Dados. É necessário verificar o ajuste da
classificação prevista pela PINI à classificação identificada para o produto em fase
de cadastro; caso não se verifique o ajuste, será necessária a criação de nova
classificação. Desta forma, a inclusão de novas classificações, nos níveis 2 e 3,
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deverão ser analisadas caso a caso, já que a classificação baseada no
MasterFormat™, adotada pela PINI, não prevê a organização de produtos
denominados “alternativos”.
c) Cadastro dos produtos: nesta tabela registram-se os dados específicos do
produto identificado, informados pelos produtores ou obtidos nas
pesquisas bibliográficas ou documentais, como segue:
•

Nome comercial;

•

Nome do produtor;

•

Descrição sucinta do produto, por exemplo, telhas onduladas de
aglomerado polietileno/alumínio; blocos de concreto para alvenaria
produzidos com areia de fundição;

•

Apresentação do produto: é a forma como os produtos são
comercializados, por exemplo, “Tubos de diâmetro 40, 50, 75 e 100
mm em barras de 6 m”;

•

Descrição sucinta do processo de obtenção do produto, abordando o
beneficiamento do reciclável incorporado e as operações necessárias à
elaboração do produto. Por exemplo, "Perfis de seção retangular ou
quadrada, obtidos através de processo industrial conhecido como
"pultrusão", ou seja, a inclusão de fibras durante a fase de extrusão.
Embalagens

plásticas

descartadas,

de

resinas

diversas,

são

prensadas, fracionadas, higienizadas, transformadas em flocos. A
seguir, são adicionadas de aditivos e de pigmentos, dando início à
"pultrusão", originando barras maciças, de seções variadas e
comprimentos padronizados".
•

Principais características do produto, fornecidas pelo produtor: massa
específica, composição, acabamentos, dimensões etc.;

•

Utilização: descrição sucinta das aplicações identificadas para o
produto, sempre que possível traçando um paralelismo com as
aplicações dos produtos tradicionais, ilustrando possibilidades de
substituição do material tradicional pelo produto alternativo;

•

Ensaios tecnológicos e ambientais realizados pelo produtor, se
disponibilizados pelo mesmo;
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•

Taxa de inclusão de resíduos ou de materiais reciclados no produto,
expressa em percentagem;

•

Certificações ambientais e outras, quando disponibilizadas pelo
produtor;

•

Procura de parcerias comercial e/ou industrial por parte do produtor:
visa indicar quando este deseja estabelecer relações com investidores,
comerciantes e industriais;

•

Preços: serão cadastrados, se disponibilizados pelo produtor, a título
de orientação para eventuais substituições;

d) Fotos: apresentadas com breve legenda e indicação do nome comercial
do produto a que se refere, fonte e categoria da foto;
e) Categoria da foto: as fotos estão classificadas conforme o estágio da
cadeia de produção em que a mesma está inserida – procedência,
beneficiamento (do resíduo), produção, ensaios, produto pronto e
aplicações. Visa ilustrar aspectos de interesse ao leitor;
f) Organizações: consiste em uma agenda onde são inseridos os dados
cadastrais das entidades relacionadas aos produtos citados na pesquisa
(razão social, endereço, e-mail, telefone, homepage etc.). Tem por
finalidade facilitar o contato, dos usuários do aplicativo ou da página da
Internet, com as entidades referenciadas, organizadas segundo suas
categorias;
g) Categorias

das

organizações:

organizadas

em

sete

classes

–

Ambientalista, Cooperativa de Catadores, Fabricante, Gerador de
Resíduos, Laboratório de Tecnologia, Pesquisador, Tratador de Resíduos,
Universidade / Faculdade.
h) Referências bibliográficas.
Cumpre relatar que as diversas categorizações propostas visam à
organização da pesquisa e a implementação de mecanismos de procura e consulta
no aplicativo de cadastro e na página da internet.
6.2 Tutorial do Aplicativo de Cadastro de Produtos
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O aplicativo de cadastro de produtos foi idealizado e desenvolvido prevendo o
acesso de duas classes de usuários: o administrador do sistema e o consulente, mediante
senhas de acesso. O administrador do sistema tem acesso amplo e irrestrito ao sistema
para criar, modificar e atualizar quaisquer componentes ali residentes, cabendo somente a
ele o cadastro de novos produtos, após a análise e conferência dos dados recepcionados.
O consulente, por sua vez, terá acesso restrito ao sistema, com autorização para
promover buscas, visualizar e imprimir relatórios e consultas e enviar mensagens de
correio eletrônico às organizações cadastradas no sistema. A restrição de acesso ao
consulente visa à segurança do sistema e a integridade das informações ali consignadas.
A plataforma utilizada foi o MS-ACCESS™ 2000 e o aplicativo foi desenvolvido
pelo autor considerando o aproveitamento da estrutura lógica e dados para futura
aplicação WEB, com a migração destes elementos para uma página da internet
(www.obraecologica.eng.br). À semelhança do aplicativo de cadastro esta página estará
apta a divulgar as mesmas informações contidas no aplicativo.
A Figura 6.2.1 ilustra as possibilidades de relacionamento do usuário com o
aplicativo, estando disponíveis três tipos de ações: cadastrar, consultar e relatórios. O
administrador do sistema tem ingresso aos três tipos de acesso e os consulentes somente
a “Consultar” e “Relatórios”.
Na opção “Cadastrar” é possível, por botões de comando, registrar os produtos, as
organizações, as fotos, a bibliografia utilizada, os destinos para os produtos e as suas
procedências.
Na opção “Consultar”, estão disponíveis consultas aos produtos, por ordem
alfabética, a produtos selecionados a partir de uma aplicação procurada, a produtos a
partir de uma procedência selecionada e a um álbum de fotografias ilustrativas dos
produtos.
Sob a opção “Relatórios”, encontram-se os botões de comando que permitem o
acesso a dois relatórios, ambos nas opções imprimir e visualizar: “Fichas técnicas de
produtos” e “Relatório Fotográfico”.
Apresenta-se, a seguir, um tutorial sintético visando orientar o usuário na utilização
do aplicativo de cadastro, com destaque para o manuseio dos formulários para cadastro e
consulta. O uso dos relatórios visualizáveis ou impressos dispensam maiores
esclarecimentos, dado a sua simplicidade.
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Figura 6.2.1 – Tela inicial do aplicativo de cadastro.

6.2.1 Cadastros
A Figura 6.2.2 ilustra a tela “Cadastrar produtos”, onde é possível
efetuar os seguintes cadastramentos, utilizados para o preenchimento
automatizado das Fichas Técnicas de Produtos:
•

campos

específicos

da

tabela

“Cadastro

dos

produtos”,

representados pelos campos com fundo branco;
•

os botões de comando (4), abaixo do cabeçalho “CADASTRAR”,
que remetem para formulários (telas) utilizados para cadastrar
“Aplicações do produto”, “Referências bibliográficas do produto”,
“Fotos” e “Ficha do produtor”;

Nessa mesma tela, é possível também visualizar “Aplicações deste
produto”, “Referências bibliográficas deste produto”, “Fotos deste produto”
e “Ficha do fabricante”, acessíveis pelos botões de comando sob o
cabeçalho “VER”, que remetem para os formulários específicos. No canto
superior direito da tela, mostrada na Figura 6.2.2, podem ser observadas
fotos dos produtos, mediante movimentação da barra de rolagem lateral.
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Figura 6.2.2 – Tela “cadastrar produto”.

As informações relativas às organizações são cadastradas no formulário
“Cadastrar organização”, ilustrado na Figura 6.2.3 , onde se encontram campos
para registro dos dados e ainda botões de comando (pequenos envelopes
amarelos) que possibilitam o envio de mensagens eletrônicas aos endereços
eletrônicos da organização ou do contato. Na mesma tela indicada, há uma
caixa de combinação que permite selecionar as categorias das organizações.
O cadastramento de fotos realiza-se pelo formulário “Cadastrar fotos“,
cujos campos estão representados na Figura 6.2.4 , sendo possível cadastrar
várias fotos sucessivamente, para o mesmo produto, sob as categorias
procedência, beneficiamento, produção, ensaios, produto pronto e aplicações,
acessíveis pela caixa de combinação “Categoria da foto”, ao pé do formulário.
Salienta-se que é necessário o cadastramento prévio dos dados relativos a
“Produto”, “Organizações” e “Bibliografia”, nas telas específicas; diante da
inexistência da bibliografia desejada na caixa de seleção “Fonte” (bibliografia) é
possível cadastrar-se uma nova pressionando-se o botão de comando
“Cadastrar bibliografia”, que remeterá ao formulário apropriado.
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Figura 6.2.3 – Tela “Cadastrar organização”.

Figura 6.2.4 – Tela “Cadastrar fotos”.

O formulário “Cadastrar bibliografia” é de preenchimento muito simples e
auto-explicativo, sendo desnecessário qualquer esclarecimento adicional, uma vez
que os campos utilizados são aqueles normalmente reservados às composições de
referências bibliográficas usualmente utilizadas. Ainda na tela de cadastro registram-
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se os dados relativos às aplicações dos produtos (vide Figura 6.2.5 ). A seqüência é
a que segue:
• selecionar o primeiro nível (Destino1), com os botões de rolagem
assinalados em destaque na elipse vermelha com o algarismo 1, até que a
opção desejada apareça no box; os códigos relativos à opção selecionada
serão automaticamente selecionados, uma vez que ambos foram
previamente cadastrados;
• avançar ou retroceder os registros para “Destino2” com os botões de
rolagem assinalados em destaque com a elipse vermelha com o algarismo
2, até que a opção desejada surja no box. Caso a opção desejada não
esteja registrada, é possível adicionar um novo registro pressionando-se o
botão de comando “Adicionar registro”, ocasião em que uma nova tela será
aberta para efetuarem-se as adições dos novos registros (título e código).

1

2

Figura 6.2.5 – Tela “Cadastrar aplicações”.

Selecionadas as opções para os dois primeiros níveis de “Destinos”, todas as
opções de terceiro nível de “Destinos” serão apresentadas abaixo do cabeçalho
“Destino – Cód3”.

Caso a opção desejada não esteja disponível, é possível a

inserção de novo registro, pressionando-se o botão de comando “Adicionar registro”
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existente sob o cabeçalho referido. Os novos registros (título e código) podem ser
digitados diretamente nos boxes apropriados (“Destino3”).
A Figura 6.2.6 ilustra a tela utilizada para registrar novas sub-classes de
procedências de produtos, a qual é efetuada conforme segue: na caixa de
combinação “SELECIONE A CLASSE” selecionar a opção desejada. O subformulário

“Sub-classe

de

procedência”

exibirá

os

registros

anteriormente

cadastrados. O novo registro de sub-classe deverá ser digitada diretamente na
última linha do sub-formulário; para que este novo registro seja efetuado, basta clicar
na próxima linha vazia, que se seguirá, ou teclar “enter”.

Figura 6.2.6 – Tela “Cadastrar sub-classes de procedências”.

6.2.2 Consultas
As consultas aos registros podem ser realizadas pressionando-se os botões
de comando sob o cabeçalho “CONSULTAR”, na tela inicial do aplicativo (vide
Figura 6.2.1). Quatro consultas pré-configuradas, cujos detalhamentos apresentamse a seguir, estão disponíveis: “PRODUTOS – LISTA ALFABÉTICA”, “PRODUTOS –
APLICAÇÃO SELECIONADA”, “PRODUTOS – PROCEDÊNCIA SELECIONADA” e
“ÁLBUM DE FOTOS”.
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Consulta “LISTA CLASSIFICADA DE PRODUTOS POR ORDEM ALFABÉTICA”
É expressiva, pois apresenta, de forma sintética, todos os registros de
produtos, classificados alfabeticamente segundo o nome comercial, propiciando
rápida busca ao produto do qual se desejam as informações. Cada linha, em
correspondência a um produto, contém quatro campos: “IDProd” (índice do produto),
“Nome Comercial” e “Produtor”. O consulente pode visualizar a ficha completa do
produto selecionado, pressionando o botão de comando “Ficha Completa”, presente
à direita da linha que contém o produto, conforme ilustrado na Figura 6.2.7 .

Figura 6.2.7 – Tela “Lista classificada de produtos por ordem alfabética” .

O formulário “FICHA COMPLETA DO PRODUTO” (vide Figura 6.2.8 ) será
aberto, exibindo os dados no próprio formulário, ou em formulários aninhados,
acessíveis por meio dos botões de comando, no rodapé do formulário: “Ver
aplicações deste produto” (Figura 6.2.9 ), “Ver fotos deste produto” (Figura 6.2.10 ),
“Ver referências bibliográficas deste produto” e “Ver ficha do fabricante”, este último
descrito anteriormente.
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Figura 6.2.8 – Tela “Ficha completa de produto”.

Figura 6.2.9 – Tela “Aplicações do produto”.
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Figura 6.2.10 – Tela “Ver fotos deste produto”.

Consulta “PRODUTOS – APLICAÇÃO SELECIONADA”
Produtos podem ser procurados a partir de uma aplicação desejada.
Exemplificando, deseja-se pesquisar um produto alternativo derivado de materiais
reciclados para execução de forros, em substituição à madeira, em uma edificação.
Tal busca é possível utilizando-se a consulta “PRODUTOS – APLICAÇÃO
SELECIONADA” (vide Figura 6.2.11) selecionando “Acabamentos” na caixa de
combinação CodDest134 (sob a indicação “Selecione a aplicação desejada ▼”).
Pressionar o seletor com o símbolo ► (abaixo da seta amarela, na Figura 6.2.11) até
que surja, na caixa de texto “Destino2”, a opção “Forros de resíduos e de materiais
reciclados” (grafado em azul). Notar que, na caixa de texto imediatamente abaixo,
surge, em letras verdes, as opções disponíveis, para “Destino3”. Se a opção for
“Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio”, os produtos
disponíveis serão exibidos em novo formulário (Figura 6.2.12), pressionando-se o
botão de comando “Ver lista”. O resultado da busca serão os produtos “Chapa lisa

34

Salienta-se que “CodDest1”, “CodDest2” e “CodDest3” correspondem aos três níveis de código para as procedências.

178
ECOTOP” e “Chapa lisa ECOWAY”, cujas fichas técnicas podem ser exibidas ao
pressionar o botão de comando “Ficha completa”.

Figura 6.2.11 – Tela “Filtra produtos - aplicação selecionada”.

Figura 6.2.12 – Tela “Lista classificada de produtos, por aplicação”.

Consulta “PRODUTOS – PROCEDÊNCIA SELECIONADA”
A busca por produtos cadastrados, dada uma procedência selecionada,
poderá ser realizada com procedimentos análogos aos descritos para a consulta
“PRODUTOS – APLICAÇÃO SELECIONADA”, pressionando-se o botão de
comando “PRODUTOS – PROCEDÊNCIA SELECIONADA”, na página inicial do
Aplicativo do Banco de Dados.
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6.3 Fichas Técnicas dos Produtos
A ficha técnica do produto foi idealizada de forma a oferecer uma fonte de
recursos e informações aos profissionais da construção civil, pesquisadores,
estudantes, ambientalistas e consumidores que pretendam construir ou reformar
edificações, utilizando materiais alternativos em substituição àqueles convencionais,
existentes no mercado.
No caso de eventual substituição de um material convencional por produtos
derivados de resíduos ou de materiais reciclados, ao apropriar-se das informações
apresentadas, o interessado deve considerar a necessidade da coleta de
informações complementares, visando elucidar aspectos não abordados nesta
pesquisa e nas informações aqui consignadas. Aspectos como: composição dos
produtos, análise de desempenho, grau de desenvolvimento, além de características
ambientais, devem ser cuidadosamente examinados, antes da aquisição, manuseio
e aplicação dos produtos.
A compilação dos dados registrados nas fichas catalográficas e armazenados
no aplicativo de cadastro gera, automaticamente, o relatório denominado Fichas
Técnicas, que pode ser impresso ou visualizado, na tela do microcomputador,
possuindo teor e apresentação idênticos.
As fichas técnicas impressas estão disponíveis para consulta no Anexo 10.
6.4 Uso e Acesso Futuro em Páginas Especializadas da internet
Encontra-se em desenvolvimento uma página especializada da internet, a ser
disponibilizada

em

www.obraecologica.eng.br,

para

abrigar

e

divulgar

as

informações contidas no aplicativo de cadastro dos produtos. Sob o ponto de vista
funcionalidade e conteúdo, a página da internet será análoga ao aplicativo de
cadastro, diferenciando-se, contudo, pela incorporação dos recursos intrínsecos de
uma aplicação WEB, sendo possível disponibilizar recursos complementares como
vídeos digitais, animações e banco de artigos, o que irá incrementar a atratividade
da página e a interatividade com o usuário, tornando a interface mais amigável.
Espera-se que a página da internet, além de divulgar os resultados do
levantamento, venha a ampliar a base de dados, uma vez que a mesma estará apta
a receber indicações de novos produtos e outras colaborações dos visitantes.
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6.5 Produtos Identificados na Pesquisa
Salienta-se que a opção, nesta pesquisa, será por apresentar produtos
desenvolvidos tecnologicamente, com ênfase em produtos com industrialização e
comercialização consolidados. Secundariamente, serão cadastrados produtos
desenvolvidos tecnologicamente, mas que estejam aguardando parceiros industriais
e/ou comerciais no momento em que se desenvolveu o levantamento.
Optou-se por cadastrar as aplicações dos produtos, conforme indicação dos
produtores. Entretanto, considerando-se o caráter didático da pesquisa, e visando
contribuir para a utilização de resíduos em novas aplicações, poderão ser
cadastradas

aplicações

potenciais

para

os

produtos,

identificadas

nos

levantamentos realizados. É o caso dos agregados reciclados de RCD, cujas
aplicações, cadastradas no Banco de Dados, incluem aplicações em vias de
consolidar-se comercialmente (blocos de concreto e bases para pavimentação) e
também aplicações cuja viabilidade técnica está demonstrada, carecendo, contudo,
de viabilização comercial e desenvolvimento de mercado, como: argamassas
prontas para o uso e elementos pré-moldados sem finalidades estruturais.
Considerando-se os aspectos didáticos, incluiu-se também, no Banco de
dados, a título de exemplo, três tipos de cimento Portland compostos com
significativo teor de resíduos:
◦ CPIII-40-RS – resíduos da indústria siderúrgica (escórias de alto-forno);
◦ CPIIZ-32 e CPIV-32 – resíduos da geração térmica de energia elétrica
(cinzas da queima de carvão mineral).
Estes cimentos incorporam massa significativa de resíduos, contribuindo para
a sustentabilidade, não só pela absorção de resíduos, mas também pela potencial
economia de energia e redução na emissão de gases de efeito estufa, no seu ciclo
produtivo, segundo Soares (1998). São produzidos por diversos grupos industriais,
no Brasil, mas estarão representados, nesta pesquisa, pela Votorantim Cimentos
Ltda., dada a abrangência de comercialização, no País.
O levantamento realizado indica a existência de produtos com possibilidade
para substituir materiais de construção convencionais, em diversas fases da
construção, das fundações à cobertura, incluídas as estruturas, alvenarias,
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revestimentos de parede, teto e piso, forros, tubulações hidráulicas, elétricas e
sanitárias,

esquadrias,

mobiliário,

paisagismo

e

cercamento,

desde

que

considerados os fatores relacionados ao desempenho, segurança ao fogo, saúde
dos usuários, durabilidade e custos. Os produtos derivados de resíduos e de
reciclagem identificados podem integrar as edificações ou estarem presentes no seu
ciclo de construção, como é o caso de chapas utilizáveis em formas para concreto
produzidas a partir de embalagens de dentifrício ou de cordas procedentes da resina
PET reciclada, utilizada pelos operários para movimentar os materiais no canteiro de
obras.
No Banco de Dados encontram-se cadastrados 30 produtos identificados no
levantamento, cujos dados foram informados por seus produtores. O Quadro 6.5.1
reúne, de maneira sintética, as informações coletadas no levantamento efetuado.
As aplicações indicadas por seus produtores, ou identificadas pelo autor,
correspondem a 135 aplicações distintas, do canteiro de obras ao mobiliário da
edificação, cadastradas conforme a classificação orçamentária da Editora Pini,
presente na revista Construção e Mercado, e no sistema de orçamentação Volare©.
A Tabela 6.5.1 apresenta a distribuição destas aplicações conforme as divisões da
classificação orçamentária empregada.
Tabela 6.5.1 – Distribuição das aplicações dos produtos cadastrados
conforme as divisões da classificação orçamentária PINI.
Código

Divisão

Aplicações
identificadas
39

02

CANTEIRO DE OBRAS

03

CONCRETO

7

04

ALVENARIAS

17

06

MADEIRAS E PLÁSTICOS

3

07

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE

12

08

PORTAS, JANELAS E VIDROS

2

09

ACABAMENTOS

30

10

PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA

3

11

EQUIPAMENTOS

1

12

MOBILIÁRIO

8

14

SISTEMAS DE TRANSPORTE

1

15

SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS

5

16

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES

7

Soma

135
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Com relação aos resíduos incorporados (procedências), observa-se variedade
de materiais, tais como cinzas da queima de carvão em usinas termelétricas,
resíduos de construção e demolição, areia reciclada de moldes de fundição,
laminados polietileno/alumínio/cartão presentes nas embalagens cartonadas,
embalagens de dentifrício, plásticos e pneus dentre outros. No Anexo 5 apresentase uma listagem dos produtos cadastrados no Banco de Dados, classificada
conforme os resíduos de procedência.
É interessante notar ainda que, sob o ponto de vista operacional, os produtos
identificados não requerem, para a sua utilização, por parte dos operários, nenhuma
tecnologia e ferramental a que os mesmos não estejam habituados a utilizar,
facilitando assim a transição dos materiais convencionais para os alternativos. Como
ilustração deste fato, pode ser citada a “madeira plástica” que pode ser serrada,
furada, aparafusada, aplainada e fresada da mesma forma que a madeira comum.
Alguns artigos, como os conduítes flexíveis corrugados produzidos a partir de PEBD
recuperado de embalagens de defensivos agrícolas, apresentam a mesma
conformação e aparência dos equivalentes convencionais, não sendo possível
distingui-los visualmente.
Outro aspecto importante, revelado pelo levantamento, é a inexistência de
quaisquer tipos de qualificações ou certificações, apesar de o Brasil dispor de
programa específico para esta finalidade: o Programa Rótulo Ecológico – Qualidade
Ambiental da ABNT. Salienta-se que esta certificação ambiental é de capital
importância para a aceitação dos produtos derivados de resíduos e de reciclagem
para a construção civil no Brasil, conferindo credibilidade ambiental aos mesmos.
O Quadro 6.5.1 apresenta uma sinopse dos produtos cadastrados no Banco
de Dados, cujas informações podem ser consultadas, na íntegra, nas Fichas
Técnicas dos Produtos, no Anexo 10.

ID

Nome
Comercial

01 Agregados

Reciclados de
RCD

02 Asfalto-

borracha
ECOFLEX
03 Blocos

Cerâmicos
BRIOSCHI
04 Blocos

RECIBLOCO

Aplicações
cadastradas
(un.)

RCD - Concreto

100 % resíduos Este produto
de construção e aguarda
demolição, RCD. parceiros
comerciais e
industriais.

42

Ligante asfáltico
modificado com
borracha
reciclada de
pneus
Blocos
cerâmicos

BORRACHA Pneumáticos

15 a 20 %
borracha
reciclada de
pneus
inservíveis
10 a 30 %
(celulose e
caulim)

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

2

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais e
industriais.

1

Blocos de
concreto para
vedação, com
agregados
reciclados de
RCD
Blocos e
canaletas de
concreto com
areia de
fundição.

RCD - Misto

Agregados
reciclados de
RCD - taxa não
divulgada.

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais e
industriais.

3

RESÍDUOS
MINERAIS NÃOMETÁLICOS Areia de fundição

100 % da areia
utilizada é
reciclada

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

3

Produto

Procedência

URBEM
TECNOLOGIA
AMBIENTAL
MAT.
REC.PARA
CONSTRUÇÃO
LTDA.
GRUPO GRECA
ASFALTOS

Agregados
reciclados de
RCD

CERÂMICA
BRIOSCHI

ECOBLOCO

ECOBLOCO

05 Blocos

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)

Produtor

RECIBLOCO
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.

MISTOS - Argila,
resíduos
celulósicos e
caulim

183

Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (continua).

Foto

ID

Nome
Comercial

06 Chapa lisa

ECOTOP

07 Chapa lisa

ECOWAY

08 Chapa lisa

IBAPLAC

09 Cimento

Portland Altoforno CPIII-32
RS e CPIII-40

Aplicações
cadastradas
(un.)

Produtor

Produto

Procedência

ECOTOP
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA.

Chapas lisas de
aglomerado
polietileno/alumí
nio.

ECOWAY
SISTEMAS DE
RECICLAGEM
LTDA.

Chapas lisas de
aglomerado
polietileno/alumí
nio.

IBAPLAC
PRODUTOS
RECICLÁVEIS
LTDA.

Chapas lisas de
polietileno/alumí
nio/celulose.

MISTOS 100 %
Embalagens de
dentifrícios laminados de
polietileno de baixa
densidade e
alumínio
MISTOS 100 %
Embalagens de
dentifrícios laminados de
polietileno de baixa
densidade e
alumínio
MISTOS 100 %
Embalagens longa
vida - laminados
de polietileno de
baixa densidade,
cartão e alumínio

VOTORANTIM
CIMENTOS
LTDA.

Cimento
Portland Altoforno CPIII-32
RS e CPIII-40
RS

RESÍDUOS DE
PROCESSOS
TÉRMICOS Escórias de altoforno da indústria
siderúrgica

6 a 14 % cinzas
da queima de
carvão mineral

38

Cimento
Portland
composto com
pozolana CPII-Z32

RESÍDUOS DE
PROCESSOS
TÉRMICOS Cinzas da queima
de carvão mineral

6 a 14 % cinzas
da queima de
carvão mineral

38

10 Cimento Portland VOTORANTIM
CIMENTOS
Composto com
Pozolana CPII-Z- LTDA.

32

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)
Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

10

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

10

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

9
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Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (continuação).

Foto

ID

Nome
Comercial

11 Cimento

Portland
Pozolanico
CPIV-32
12 Colunas

ECOLOGY
PLASTIC
13 Conduítes

Produto

Procedência

VOTORANTIM
CIMENTOS
LTDA.

Cimento
Portland
Pozolanico
CPIV-32

RESÍDUOS DE
PROCESSOS
TÉRMICOS Cinzas da queima
de carvão mineral

ECOLOGY
PLASTIC

Pilares,
pontaletes e
mourões em
"madeira
plástica".

MISTOS - Resinas 100 % (resíduos
plásticas e fibras
PEBD, PEAD e

DINOPLAST

Eletroduto
corrugado de
PEBD reciclado.

ARTEPLÁS
ARTEFATOS
PLÁSTICOS
LTDA.
LUMAPLASTIC
DESENVOLVIM
ENTO DE
PRODUTOS
ESPECIAIS

DINOPLAST

14 Cordas e fios

ARTEPLÁS

15 Eletrodutos em

PVC
LUMAPLASTIC

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)

Produtor

15 a 50 % cinzas
da queima de
carvão mineral

Aplicações
cadastradas
(un.)
38

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

3

PLÁSTICO - PEAD 100 %

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

3

Cordas e fios
elaborados com
PET reciclado.

PLÁSTICO - PET

100 %

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

3

Eletrodutos
rígidos e
"bengalas" em
PVC reciclado.

PLÁSTICO - PVC

100 %

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

4

bagaço de
cana).

Foto
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Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (continuação).

ID

Nome
Comercial

16 Madeira

plástica
POLICOG
17 Móveis em

"madeira
plástica"
POLICOG
18 Projeto CASA

PET - UFSC

19 SUVINIL

Esmalte

20 SUVINIL Stain

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)

Produtor

Produto

Procedência

COGUMELO
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.
COGUMELO
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.

"Madeira
plástica".

MISTOS - Resinas 100 %
plásticas e fibras

Bancos, mesas e MISTOS - Resinas 100 %
plásticas e fibras
lixeiras em
madeira plástica.

Aplicações
cadastradas
(un.)

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.
Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

15

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais e
industriais.

2

2

UNIVERSIDADE Projeto CASA
FEDERAL DE
PET - UFSC.
SANTA
CATARINA,
UFSC- DEPT°
ARQUITETURA
E URBANISMO
BASF S.A.
Esmalte
sintético.

PLÁSTICO - PET

ND

PLÁSTICO - PET

ND

9

BASF S.A.

PLÁSTICO - PET

ND

3

Verniz.

Foto

Impregnante
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Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (continuação).

Nome
ID
Comercial

Produto

Procedência

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)

Tinta a óleo.

PLÁSTICO - PET

ND

6

BASF S.A.

Verniz.

PLÁSTICO - PET

ND

3

BASF S.A.

Verniz.

PLÁSTICO - PET

ND

4

BASF S.A.

Verniz.

PLÁSTICO - PET

ND

4

BASF S.A.

Verniz.

PLÁSTICO - PET

ND

3

Produtor

21 SUVINIL Tinta a BASF S.A.

Aplicações
cadastradas
(un.)

Foto

Óleo

22 SUVINIL Verniz

Copal

23 SUVINIL Verniz

Filtro Solar

24 SUVINIL Verniz

Marítimo

25 SUVINIL Verniz

Tingidor
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Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (continuação).

Nome
ID
Comercial

Resíduos
Incorporados Parcerias
e taxa (%)

Produtor

Produto

Procedência

ECOTOP
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA.

Telhas
onduladas de
aglomerado
polietileno/alumí
nio.

IBAPLAC
PRODUTOS
RECICLÁVEIS
LTDA.

Chapas lisas de
polietileno/alumí
nio/celulose.

28 Telhas LEVE

L. M. DA
AMAZÔNIA
LTDA.

Telhas tipo
romana de
blenda
PET/carbonato
de cálcio.

MISTOS 100 %
Embalagens de
dentifrícios laminados de
polietileno de baixa
densidade e
alumínio
MISTOS 100 %
Embalagens longa
vida - laminados
de polietileno de
baixa densidade,
cartão e alumínio
PLÁSTICO - PET 100 % da resina

29 Tubos para

LUMAPLASTIC
DESENVOLVIM
ENTO DE
PRODUTOS
ESPECIAIS

Tubos em PVC
reciclado para
esgoto e águas
pluviais.

PLÁSTICO - PVC

TUBOPET IND.
COM.
TERMOPLÁSTI
COS S/A

Tubos em PVC
reciclado para
esgoto e águas
pluviais.

PLÁSTICO - PET

26 Telha ondulada

ECOTOP

27 Telha ondulada

IBAPLAC

esgoto
LUMAPLASTIC

30 Tubos

TUBOPET

Aplicações
cadastradas
(un.)

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

2

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

2

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

1

100 %

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

5

100 %

Este produto
aguarda
parceiros
comerciais.

5

PET
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Quadro 6.5.1 – Produtos identificados na pesquisa: resumo (conclusão).

Foto
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6.6 Comentários Adicionais
No mercado internacional, há variedade de produtos que incorporam resíduos
ou reciclados, com diversas aplicações na construção de edifícios. Um levantamento
realizado

nesta

pesquisa,

em

sites

especializados,

como

United

States

Environmental Agency, The Waste and Resources Action Programm, WRAP (Reino
Unido), Good Environment Choice of Australia, Australian Green Procurement,The
Australian Environmental Labelling Association Inc., AELA, revelou a existência de
produtos variados, para as mais diversas aplicações, incorporando variada gama de
resíduos e de materiais reciclados, destinados à construção de edifícios. Dentre
eles, podem ser citados: portas com resíduos de madeira e papel; isolantes
térmicos, acústicos e ao fogo, à base de lã-de-vidro reciclado ou de polpa de
celulose recuperada de jornais reciclados; forros e divisórias à base de lã-de-vidro
reciclado; tampos para pias incluindo vidro reciclado; blocos, pavers, tijolos e placas
de agregados reciclados de RCD e de cinzas da queima de carvão; argamassas
prontas para o uso à base de agregados reciclados e cimento; telhas com resíduos
de pedras ornamentais; carpetes e forrações com resinas recicladas; e linóleo
incorporando resíduos de madeira reciclada (USEPA, s.d.c.), (WRAP, s.d.), (AELA,
s.d.a,b.). É interessante notar o número significativo de produtos certificados pelas
autoridades locais, incluindo a certificação dos resíduos e materiais reciclados que
os originaram e também ensaios tecnológicos, de resistência ao fogo etc.
A WRAP apresenta, em seu site na internet, diversos materiais destinados à
construção, certificados pela Building Research Stablichment Limited, BRE
(Inglaterra). A título de exemplo, apresentam-se, no Anexo 8 e no Anexo 9, quadros
contendo listagens de tipos de produtos, materiais, aplicações e taxas de
incorporação de resíduos ou reciclados, cadastrados pela WRAP. O quadro do
Anexo 8 também distingue três níveis de técnicas de incorporação de reciclados aos
produtos - padrão, boa e excelente (melhor disponível). A técnica padrão é a de
referência e representa a menor incorporação de reciclados identificada; a boa
técnica representa a maior incorporação de reciclados aos produtos, disponível no
mercado, sem custo adicional; a técnica excelente é a que apresenta a maior
incorporação de reciclados, disponível no mercado, mas, com possibilidade de
custos adicionais.
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Entretanto, não foi possível identificar, no Brasil, iniciativas de identificação e
catalogação de produtos derivados de resíduos e de reciclados, destinados à
construção de edifícios, semelhantes às estrangeiras.
No decorrer da pesquisa, o autor deparou-se com diversos obstáculos, de
naturezas diversas, das quais, serão explicitadas as dificuldades mais significativas:
• Dificuldades na identificação dos produtos: não foi possível distinguir fontes
bibliográficas contendo informações de maneira sistematizada sobre
produtos derivados de reciclagem ou de resíduos, produtores, aplicações ou
das matérias que os originaram (aplicáveis ou não à construção civil);
• Dificuldades na identificação e localização dos produtores e seus
interlocutores;
• Baixo índice de retorno em mensagens de correio-eletrônico enviadas a
geradores de resíduos, recicladores, produtores, ambientalistas e até
mesmo pesquisadores, quando se utilizavam as mensagens como único
veículo de comunicação. A constatação deste fato determinou a mudança
de estratégia, acrescendo-se a abordagem pessoal, valendo-se de
telefonemas, o que surtiu melhores resultados tanto quantitativos, pela
elevação do número de entrevistas concedidas, como qualitativos
(incremento no volume e na qualidade dos materiais enviados). Este
resultado positivo pode ser atribuído ao contato pessoal, o que possibilitava
acerto na identificação dos interlocutores, possibilitando a sensibilização e
percepção do problema da pesquisa;
• Dado o nível de informalidade existente no setor da reciclagem, falta de
capacitação técnica e empresarial e ao caráter empírico de algumas
iniciativas, há falta de materiais técnicos e de divulgação. Em alguns casos,
não havia sequer fotografias à disposição;
• O grau de informalidade do setor pode ter contribuído de outra forma para
as dificuldades na coleta de informações: identificou-se, em muitos casos, a
desconfiança dos produtores (recicladores ou transformadores) e dos
geradores de resíduos ante a possibilidade de fiscalização. Outros receios
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ficaram

evidenciados:

apropriação

dos

conhecimentos

técnicos

da

tecnologia de produção dos produtos derivados de reciclagem ou de
resíduos; abertura do mercado a novos produtores; redução ou falta de
matéria-prima necessária à produção ou aumento de preços do mercado
fornecedor, inviabilizando a produção;
• Recursos financeiros e materiais limitados, para aprofundar e divulgar a
pesquisa;
• Falta de recursos materiais, tempo e equipe para atividades de campo, tais
como visitas às instalações de produtores, recicladores, organizações
ambientalistas, de recicladores ou de classe. Informações valiosas poderiam
ser colhidas nestes locais.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O aumento da preocupação com o meio ambiente, por parte de líderes de
diversos setores da sociedade organizada, vem pressionando os diversos setores
produtivos a reduzir os impactos ambientais negativos e o consumo desenfreado de
bens não-renováveis, extraídos da natureza. E a construção civil não tem ficado
imune a essas pressões. Pôde-se observar, na revisão bibliográfica, que, no caso da
construção civil, essa preocupação decorre do fato de que a mesma é severamente
criticada, há anos, por ser uma esbanjadora de recursos e grande consumidora de
recursos naturais, exercendo elevada pressão sobre o meio ambiente. Atribui-se à
construção civil o extrativismo exacerbado; o consumo elevado de energia para
fabricação de materiais ou durante o ciclo de vida das edificações; o elevado índice
de desperdício de materiais, incorporados às edificações ou sob a forma de entulho
e outros resíduos que colaboram com o esgotamento da capacidade dos aterros
sanitários e outras áreas de deposição.
Observou-se, também, no exterior, há alguns anos, o crescente interesse, por
parte do consumidor, em produtos ecologicamente corretos. Esta demanda é fruto
do crescimento da preocupação das pessoas e dos dirigentes não só com a saúde,
mas também com os elevados custos da destinação final dos resíduos gerados, da
falta de espaço para deposição em aterros e das distâncias cada vez maiores para
destinação destes resíduos.
Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Japão, vem crescendo a
oferta de produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados, destinados a
usos em diversos setores, dentre eles a construção civil. Nestes locais, a construção
civil apresenta um grande potencial para absorver os resíduos gerados por ela e por
outras indústrias, sob a forma de materiais e componentes que os incluam, com
potenciais vantagens ambientais e econômicas. Legislação atualizada, certificações
ambientais e tecnológicas, como os “selos verdes”, agências de fomento à
reciclagem e informações técnicas impulsionam a produção e consumo de uma
diversidade de produtos, baseados em resíduos e materiais reciclados, originários
de diversas indústrias, destinados à construção civil. Como exemplos, podem ser
citados: agregados de RCD para concreto estrutural; variada gama de pré-moldados
de concreto ou argamassas prontas incluindo cinzas da queima de carvão mineral
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e/ou agregados de RCD; portas; revestimentos de piso; tampos contendo vidro
reciclado para móveis de cozinha; isolantes térmicos, absorvedores acústicos e
produtos resistentes ao fogo que incluem resíduos de vidro ou jornais velhos etc.
Estas informações encontram-se compiladas em bancos de dados e têm ampla
divulgação, em publicações especializadas e páginas dedicadas, na internet, como é
o caso da WRAP, da AELA e da USEPA.
Não há, no País, informações disponíveis, de maneira organizada, sobre a
oferta de produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados. Deste modo,
esta pesquisa apresenta a iniciativa, inédita no Brasil, de coletar, sistematizar e
compilar, em um banco de dados, informações sobre a oferta de produtos derivados
de resíduos e de materiais reciclados para a construção de edifícios. A construção
civil brasileira deverá enfrentar o desafio de incorporar produtos derivados de
resíduos e de materiais reciclados às edificações, a exemplo do que se pratica no
Exterior, e esta pesquisa caminha nesta direção, ao intermediar o conhecimento
destes produtos aos interessados.
A sistemática de catalogação, proposta para coletar informações sobre
produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados, para a construção de
edifícios, sob a forma de um aplicativo, em MS-ACCESS™, possibilita, de maneira
homogênea, o cadastro e a catalogação das informações sobre os produtos, suas
aplicações, principais características, respectivos produtores, características das
matérias que originaram o produto, forma de produção e, quando disponível, dados
sobre o desempenho, as certificações ou características técnicas do produto.
Com a metodologia e as ferramentas desenvolvidas, atingiu-se também o
objetivo de identificar e de catalogar produtos derivados de resíduos e de materiais
reciclados ou recicláveis para construção de edifícios no Brasil.
As Fichas Técnicas de Produtos contêm os tipos de processamento para a
reciclagem de resíduos, bem como uma visão panorâmica das técnicas de
reciclagem. Considerando as finalidades de divulgação, a pesquisa reuniu, também,
informações sobre os aspectos pedagógicos, didáticos e de interatividade com os
consulentes do Aplicativo de Banco de dados, das Fichas Técnicas de Produtos e da
futura página da Internet.
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A pesquisa cadastrou 30 produtos, incorporando 13 resíduos ou materiais
reciclados, destinados a 135 aplicações diversas, para a construção de edifícios, no
Brasil. As Fichas Técnicas destes produtos, geradas no formato impresso, a partir do
Banco de Dados, organizam, registram e ilustram as principais informações sobre os
mesmos.
Os

produtos

identificados

apresentam-se

em

diversos

estágios

de

desenvolvimento tecnológico e comercial, com potencial para substituição de
materiais convencionais de construção, em variadas fases das edificações.
Verificou-se, também, a existência de uma gama de produtos de coprocessamento de resíduos, alguns deles de grande potencial energético, como é o
caso de plásticos e pneus, utilizados em fornos para calcinação de cimento. Apesar
de a pesquisa não incluir estes produtos de co-processamento, os mesmos poderão
ser considerados futuramente.
No âmbito da pesquisa desenvolvida identificou-se a necessidade da
realização de: a) ensaios de classificação dos resíduos incorporados aos produtos,
conforme a NBR 10004:2004; b) certificações, ensaios tecnológicos e ambientais
para os produtos gerados. Dos 30 produtos cadastrados, 25 não tiveram os
respectivos ensaios tecnológicos divulgados pelos produtores.
Outro aspecto interessante revelado pela pesquisa é a inexistência de
certificações ambientais ou selos verdes, para produtos brasileiros, derivados de
resíduos ou de recicláveis, destinados à construção civil, apesar de o Brasil integrar
a GEN, com o Programa Rótulo Ecológico ABNT – Qualidade Ambiental. Dos
produtores cadastrados, somente um encaminhou o laudo de não-periculosidade do
resíduo incorporado ao produto por ele preparado, emitido por agência ambiental.
No decorrer desta pesquisa, o autor deparou-se com situações críticas e
obstáculos, de naturezas várias, resumidas a seguir.
A identificação de produtos e a obtenção dos dados necessários revelaram-se
os principais desafios, desde os levantamentos preliminares. Fatores como: a
inexistência de iniciativas de identificação e catalogação de produtos, semelhantes
às estrangeiras, e também a grande dispersão das informações, pelos diversos
meios, apresentaram-se como as principais dificuldades. As pesquisas documentais
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e bibliográficas, via internet, revelaram-se as principais fontes de dados, propiciando,
também, maior êxito, mas não foram as únicas fontes identificadas e consultadas.
Pesquisas de campo, como visitas a organizações e fabricantes concorreram para a
mesma finalidade. Materiais inéditos foram revelados e integrados à pesquisa, após
tratamento analítico.
Em muitos casos, as pesquisas bibliográfica e documental indicaram apenas
parte das informações requeridas. Obter os dados necessários junto aos produtores
revelou-se como o segundo entrave mais importante, demandando muita energia,
criatividade, flexibilidade e, sobretudo, tempo. Modificações nas estratégias de coleta
de dados e de sensibilização dos produtores permitiram superar o baixo índice de
retorno das informações, verificados ao longo da pesquisa.
No desenvolvimento das ferramentas necessárias à organização do Aplicativo
do Banco de Dados apresentaram-se dificuldades extrínsecas à pesquisa, sendo
digna de nota a inexistência de classificação dos produtos, segundo as aplicações a
que se destinam. Considerando que os profissionais da construção civil estão
familiarizados com o manuseio de orçamentos, a utilização da estrutura de
classificação de produtos, similar àquelas utilizadas em sistemas de orçamentação
de obras para produtos convencionais, apresentou-se como opção viável,
dificultada, entretanto, pela inexistência de normas brasileiras, estabelecendo os
critérios

de

classificação

dos

itens

de

orçamentação.

Nesse

particular,

adicionalmente, verificou-se que:
•

as empresas de construção civil e a Caixa Econômica Federal dispõem de
sistemas de orçamentação bem estruturados, voltados às respectivas
necessidades, porém, sem acesso público;

•

os órgãos, as autarquias e as empresas de capital misto, das três esferas
governamentais e também as Forças Armadas utilizam classificações e
estruturas de custo baseados em sistemas por eles desenvolvidos, sem
padronização ou integração entre os mesmos, talvez mesmo em função
da falta de regulamentação brasileira;

•

a Editora Pini considera a tendência de universalização dos critérios de
orçamentação ao utilizar, nas Tabelas de Composição de Preços
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Unitários, TCPO, no sistema de orçamentação VOLARE © e nas cotações
de preços apresentadas na revista Construção e Mercado, a classificação
orçamentária do sistema MasterFormat™, adotada como padrão nos
Estados Unidos e Canadá. Têm alcance nacional, sendo consultados por
diversos segmentos da construção civil e aceitos em órgãos públicos e na
iniciativa privada.
A classificação orçamentária do Sistema Pini de Orçamentação, com
pequenos acréscimos, mostrou-se adequada, nesta pesquisa, para suprir a lacuna
decorrente da inexistência de classificações adequadas ao mercado brasileiro.
Em termos de barreiras ao consumo de produtos derivados de reciclagem e
de resíduos, constatou-se:
• inexistência, de maneira organizada e centralizada, de um banco de dados
onde os consumidores comuns ou da comunidade da construção possam
acessar

informações

sobre

produtos

ambientalmente

corretos,

de

preferência certificados;
• o poder público não utiliza o poder de compra como mecanismo de
incentivo ao uso de produtos derivados de resíduos ou de reciclagem;
• carência de políticas de incentivo fiscal ao uso de produtos ambientalmente
corretos nos moldes dos ambientalmente preferíveis (EPP) nos Estados
Unidos;
• No Brasil, é reduzido o número de organismos, nos moldes do FINEP, da
FAPESP, do HABITARE e do PCC-USP, dedicados a apoiar, a incentivar e
a promover: a) a reciclagem e a rotulagem ambiental; b) o desenvolvimento
e o uso de produtos inovadores, na construção civil, baseados em resíduos
ou materiais reciclados; c) a redução da geração dos resíduos da
construção civil; d) a inversão e a reutilização do RCD na própria
construção civil, sob a forma de agregados reciclados ou produtos
derivados; e) a assistência técnica e financeira para a aquisição e
montagem de plantas de reciclagem, em especial de RCD;
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• inexistência (ou omissão no fornecimento) de ensaios de desempenho
ambiental dos produtos, dificultando a seleção e a aplicação destes, na
construção de edifícios;
Espera-se, com esta pesquisa, haver contribuído para a futura criação de um
banco de dados brasileiro, contendo as informações e as certificações (tecnológicas
e ambientais) que permitam a seleção de produtos ambientalmente sustentáveis,
para a construção de edifícios, incluindo-se, em particular, aqueles baseados em
resíduos e em materiais reciclados.
Esta pesquisa revela, também, oportunidades de negócios que podem ser
exploradas por fornecedores da construção civil, desenvolvedores e comerciantes de
produtos baseados em resíduos e em materiais reciclados.
Houve vários produtos cujo cadastramento não foi possível, uma vez que os
seus produtores não informaram os dados necessários. Trabalhos futuros podem
abordar as possíveis razões para o não-fornecimento das informações solicitadas.
Avalia-se que esta pesquisa não esgota todas as possibilidades de
identificação e cadastramento de produtos inovadores, derivados de resíduos e de
materiais reciclados. Considera-se promissora a possibilidade de expansão da base
de dados deste embrião de cadastro, por meio de:
•

Divulgação futura do banco de dados em uma página dedicada da internet
(www.obraecologica.eng.br), mediante uma aplicação WEB, podendo ser
disponibilizados links em páginas especializadas da internet como, por
exemplo, no portal Habitare;

•

Identificação de novas aplicações para os produtos ora apresentados

•

Incremento da base de dados de produtos derivados de resíduos e de
materiais reciclados, para a construção de edifícios, no Brasil.

Algumas sugestões para novos trabalhos foram identificadas no curso desta
pesquisa, nos seguintes temas correlatos ou complementares:
•

Avaliação dos riscos ambientais dos produtos ora cadastrados, por meio
da classificação de seus resíduos pós-consumo ou dos resíduos gerados
no processo construtivo, conforme as normas NBR 10005:2004 –
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Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos e
NBR 10006:2004 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos;
•

Análise de ciclo de vida e sustentabilidade dos produtos pesquisados;

•

Identificação de produtos derivados de resíduos e de reciclagem para a
construção de edifícios, no Brasil, passíveis de certificação pelo Programa
Rótulo Ecológico ABNT – Qualidade Ambiental;

•

Identificação de produtos derivados de resíduos e de reciclagem para a
construção de edifícios, existentes no mercado internacional, com
certificação GEN, BRE, European Ecolabeling etc;

•

Levantamento do grau de organização industrial e comercial das
empresas de reciclagem, abordando aspectos como: capacidades
produtivas, capitais das empresas, licenciamentos ambientais, potencial
do mercado, demanda de produtos etc.
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Um dia, a Terra vai adoecer. Os pássaros cairão do céu, os mares vão
escurecer e os peixes aparecerão mortos na correnteza dos rios. Quando
esse dia chegar, os índios perderão o seu espírito. Mas vão recuperá-lo
para ensinar ao homem branco a reverência pela sagrada terra. Aí, então,
todas as raças vão se unir sob o símbolo do arco-íris para terminar com a
destruição. Será o tempo dos Guerreiros do Arco-íris.
Profecia feita há mais de 200 anos por "Olhos de fogo", uma velha índia
Cree, citação da homepage brasileira da ONG GREENPEACE.

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...”
Antoine Laurent de Lavoisier, químico francês, 1867.

“Obstáculos são aquelas coisas tenebrosas que vemos quando desviamos
os olhos de nossos objetivos”.
Henry Ford, norte-americano, fundador da FORD MOTOR COMPANY
(1863-1947).
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RESUMO
Considerando que resíduos são uma fonte alternativa de matéria-prima e que a
reciclagem apresenta vantagens sociais, ambientais e econômicas, programas
governamentais estão sendo criados, no Exterior, para certificar e incentivar o uso
de produtos, serviços e técnicas ambientalmente corretos em construções, reformas,
manutenção e conservação de edificações. Legislação atualizada, certificações
ambientais, “selos verdes”, agências de fomento à reciclagem e disponibilidade de
informações técnicas impulsionam a produção e o consumo de uma diversidade de
produtos baseados em resíduos e materiais reciclados, destinados à construção
civil. Bancos de dados especializados compilam as informações sobre estes
produtos, com ampla divulgação, em diversos meios, inclusive em homepages
dedicadas da internet.
No Brasil, diversos setores da sociedade, dentre eles a comunidade da construção
civil, vêm manifestando crescente interesse e procura por produtos denominados
“verdes” ou ambientalmente corretos, sem que haja correspondente oferta de
informações, de maneira organizada, sobre a oferta destes produtos.
É neste contexto que esta pesquisa apresenta a iniciativa, inédita no Brasil, de
coletar, sistematizar e compilar, em um banco de dados, informações sobre a oferta
de produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados que integrassem as
edificações. Para tanto, produziu-se uma sistemática de catalogação de informações
a coletar sobre os produtos brasileiros, com o desenvolvimento da metodologia para
coleta de dados, análise, tratamento e consolidação das principais informações,
compilando-as no Banco de Dados de Produtos, um aplicativo em MS-ACCESS™. A
partir do aplicativo são geradas, no formato impresso, as Fichas Técnicas dos
Produtos, contendo os dados cadastrados. Expõem-se, nesta pesquisa e seus
desdobramentos, os aspectos relevantes da redução das perdas nas obras, da
gestão dos resíduos, da reciclagem e da reintrodução dos reciclados no ciclo
produtivo das edificações. Apresenta-se, também, a organização do Banco de
Dados, o respectivo tutorial, as consultas que podem ser realizadas, as fichas
técnicas e a proposta para o futuro desenvolvimento de uma página dedicada, da
internet.
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Como resultado, apresenta-se a identificação e o cadastramento, no Banco de
Dados, de 30 produtos, incorporando 13 tipos de resíduos ou materiais reciclados,
destinados a 135 aplicações diversas, para a construção de edifícios, no Brasil. São
produtos com variados graus de desenvolvimento técnico e comercial, com potencial
para substituir os materiais convencionais de construção, do canteiro de obras à
cobertura das edificações.
Embora a reciclagem represente uma das formas de solução para parte dos
problemas

de

gestão

ambiental,

constituindo

importante

prática

para

a

sustentabilidade, salienta-se a importância e a necessidade da redução da poluição
e da geração de resíduos.
Termo de isenção de responsabilidade
O autor não se responsabiliza por quaisquer problemas advindos do uso dos produtos cadastrados
nesta pesquisa e nos seus desdobramentos. A inclusão dos produtos não significa serem os mesmos
“ecologicamente corretos” ou sustentáveis, cujas comprovações dependem de análises específicas.
O cadastramento dos produtos não significa também recomendação ao uso, análise ou discordância
do autor sobre as informações contidas, prestadas pelas empresas. Desta forma, o autor não poderá
ser responsabilizado pela veracidade das informações consignadas. O autor não entrou no mérito de
ensaios e análises técnicas e de avaliação de desempenho, informados pelos produtores. Salienta-se
a importância e a necessidade das verificações das condições de uso e a conformidade com as
normas técnicas brasileiras ou estrangeiras. Recomenda-se que, antes de usar os produtos
cadastrados nesta pesquisa e nos desdobramentos desta, sejam obtidas informações sobre os
seguintes aspectos: a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles
utilizados, em termos de proteção da vida humana, da saúde e do meio ambiente; b) existência de
certificações ambientais aplicáveis ao produto; c) exame do ciclo de vida para análise da
sustentabilidade; d)condições funcionais e desempenho do produto. O desconhecimento das
propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave
risco para a população e o meio ambiente. O autor permite o livre acesso ao Aplicativo de Banco de
Dados e ao respectivo código-fonte, não se responsabilizando, contudo, pelos aperfeiçoamentos e/ou
adaptações introduzidos no mesmo, pelo usuário.

Palavras-chave: Material de construção, Resíduo de construção, Material reciclado,
Construção civil, Edifício, Brasil, Tese.
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ABSTRACT
Offer of products, originated from waste and recycled materials, for
building purposes in Brazil.
Considering that waste is an alternative source of raw material and that recycling has
social, environmental and economic advantages, foreign governments are creating
programs to certify and stimulate the use of environmentally correct products,
services and techniques in the construction, reform, maintenance and conservation
of buildings. Updated legislation, environmental certificates, green labels, agencies to
stimulate recycling and availability of techniques have given an impulse to the
production and use of a variety of products based on waste and recycled materials
for use in civil construction. Specialized databases present information about these
products with wide divulgation in diverse media including specific homepages on the
internet.
Various sections of society in Brazil, including the civil construction community, are
showing an increased interest and demand for “green” or environmentally correct
products although there is no organized information supplied about the availability of
these products.
It is in this context that this work presents an initiative, unprecedented in Brazil, to
systematically compile a data base of information about available products derived
from waste and recycled materials that could be used in building construction. With
this in mind, a system was produced to catalog information to be collected about
Brazilian products with the development of a method to collect data, analyze, treat
and consolidate the main information in the Product Database, an appliance of MSACCESS™. From this appliance, printed Technical Index Cards are made containing
the cataloged data. This work and its extensions show the pertinent aspects of
reduction in losses in the building works, the management of waste, the recycling and
the reintroduction of the recycled materials into the productive period of the buildings.
Also shown are the organization of the Data Base, the appropriate instructions, the
references that may be consulted, the Technical Index Cards and the proposal for the
future development of a specialized site on the internet.
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As a result, the identification and cataloging, in the Database, of 30 products,
including 13 types of waste or recycled materials destined for 135 varied uses in
building construction, in Brazil, are presented. These are products of varying degrees
of technical and commercial development with the potential to substitute the
conventional materials from the level of the stonemason’s foundations to the
penthouse of buildings.
The importance and necessity to verify the conditions of use are emphasized as well
as the obedience to the Brazilian and international legislation and technical norms. It
is recommended that before using the products cataloged in this work and its
extensions, the following conditions should be verified: a) security – protection of
environmental and human’s life and health – through classification of potencial risks
of waste, according to the Brazilian Norm NBR 10004:2004; b) existence of
environmental certificates; c) life cycle analysis, for evaluation of the product
sustainability; d) operational conditions and performance of the product.
Although recycling represents one of the possible means to solve part of the
environmental management questions, being also an important practice for
sustainability, the importance and the necessity of the reduction of pollution and
waste generation must be emphasized.
Term of exemption from liability
The author does not hold any responsibility for whatever problem may occur from the use of products mentioned
in this research as well as its consequences. The inclusion of these products does not necessarily mean that they
are environmentally correct or sustainable and their guarantee will depend on further specific analyses.
Mentioning the products does not mean recommendation for use, analysis or agreement of the author about
information provided by the suppliers. Therefore, the author can not be responsible for the information provided
by the product suppliers. The author did not examine the merits of tests, technical analysis or even performance
results presented by the suppliers. In addition, the author emphasizes the importance and the necessity of
checking the conditions and use of these products as well as their adherence to the norms applicable in Brazil or
foreign countries. Finally, the author recommends obtaining the following information about materials mentioned
in this research before using them: a) health and environmental risks associated to its components; b) existence
of environmental certificate emission requirements; c) life cycle analysis of materials for durability purposes; d)
functional conditions and performance of the materials. The lack of knowledge of the properties of recycled
product components used or even improper applications may result in serious risks for the population or the
environment. The author allows free access to the database application and its respective source codes, not
being responsible, however, for any future enhancement, changes or adaptations done by its users.

Keywords: Building material, Construction
construction, Building, Brazil, Thesis.
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Prezados Senhores:
Sou mestrando em Tecnologia das Edificações no IPT Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo e estou conduzindo uma pesquisa para
elaboração de Dissertação de Mestrado: “A oferta de produtos derivados de
resíduos e materiais reciclados para a construção de edifícios no Brasil”.
Na pesquisa preliminar foi possível identificar diversos produtos: telhas
elaboradas a partir de embalagens longa-vida, tubos para esgoto a partir de
resina PET modificada, obtida de reciclagem de embalagens, etc.
Maiores informações sobre o escopo do trabalho seguem no anexo Breefing.
Gostaria de incluir os produtos elaborados pela sua organização. Para tanto,
necessito de informações sobre produtos derivados de reciclagem, suas
características, aplicações, fotos e etc.
As informações de que necessito constam da planilha Ficha Cadastral (anexo),
onde podem ser cadastradas diretamente. Caso prefira, as informações podem
ser enviadas via correio ou e-mail, nos endereços abaixo assinalados.
Solicito ainda que sejam informados o nome e demais dados do contato com
sua organização.
Caso tenham conhecimento de outras empresas que produzam produtos
derivados de reciclagem, que possam ser aplicados na construção civil, favor
informar nome, telefone e e-mail, para contato.
Cordialmente,
Eng° José Luiz Rodrigues Bello
Rua Bruxelas n° 74 – 01259-020 – Perdizes – São Paulo – SP
Tel. (0xx11) 3672.4534 – cel. (0xx11) 9794.9125
mailto: joseluizbello@yahoo.com.br
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Pesquisa:
A oferta de produtos derivados de resíduos e materiais
reciclados para a construção de edifícios no Brasil
Pesquisas revelam o aumento da preocupação com o meio ambiente, por
parte de líderes de diversos setores da sociedade organizada e, em especial, do
setor de construção civil. Esta preocupação decorre do fato de a construção civil ser
grande consumidora de recursos naturais, de muitas matérias primas escassas,
grande geradora de poluição e de resíduos.
O volume de entulho de construção e demolição gerado é até duas vezes
maior que o volume de lixo sólido urbano. Em São Paulo por exemplo, o volume
diário de entulho equivale a 2.500 caminhões. Por outro lado, a reciclagem contribui
para a redução da poluição, do consumo de recursos naturais e de energia, do
volume de aterros sanitários.
A pesquisa de mestrado terá por finalidade identificar e catalogar produtos
derivados de reciclagem de resíduos para construção de edifícios no Brasil. Nesta
pesquisa serão considerados produtos originados da reutilização de resíduos ou de
materiais recicláveis.
Pretende-se com o estudo contribuir para a identificação e divulgação de
novos produtos, tecnologias que visam a gestão de resíduos, a redução dos
impactos ambientais negativos e das pressões sobre o meio ambiente (extrativismo,
consumo de água e energia).
Esta pesquisa é necessária dada a inexistência de um banco de dados onde
as informações sobre os produtos derivados de resíduos ou materiais reciclados
estejam compiladas.
O que se pretende responder?
Quais são estes produtos? Quais são as aplicações? Quais são as suas
características? Quem são os produtores? Quais os resíduos que os originaram?
Como foram elaborados?
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A quem se destina?
Engenheiros,

arquitetos,

empreendedores

do

setor

da

construção,

pesquisadores, organizações ambientalistas, indústrias que originam produtos
passíveis de reciclagem ou que possam interessar-se na fabricação deles,
organizações de catadores, órgãos da administração pública.
Divulgação:
•

Fichas técnicas dos produtos (impressas);

•

Aplicativo de cadastro contendo as fichas técnicas;

•

Disponibilização futura em páginas especializadas da internet;

•

Publicações especializadas;

•

Dissertação de Mestrado.
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Anexo 3 - Questionário utilizado na pesquisa.
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mestrado Profissional em Habitação
José Luiz Rodrigues Bello – mestrando
Pesquisa:

Oferta de produtos derivados de resíduos e de materiais reciclados para a
construção de edifícios no Brasil
FICHA DE CADASTRO DO PRODUTO
1. Nome comercial do produto:
2. Fabricante:
Razão Social:
Rua:
N°
Endereço
Cidade
e-mail
Nome:
Contato Dept°
e-mail

Compl.
UF

3. Descrição sumária do produto:
4. Apresentação:
5. Origem:
6. Descrição sumária do
processo de obtenção:
7. Principais aplicações:
8. Descrição sumária da
aplicação/montagem:
9. Ensaios, análises e controle
de qualidade
Forma de
comercialização
10. Informações
Endereços comerciais
econômicas e
ou representantes
comerciais:
Preços unitários
11. Fotos - fabricação / produto / aplicação

N°

Bairro
Telefone
Home-page

CEP
Fax

Telefone
Celular

Fax
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Anexo 4 – Códigos de classificação para aplicações de produtos,
segundo o Sistema Pini de Orçamentação.
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3

02

CANTEIRO DE OBRAS

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

240
240
240
370
370
450
450
460
460
460
460
460
470
470
470
632
632
632
632
710
710
710
720
720
720
720
720
740
740
740
752
752
752
752
752

02
02
02
02
02
02
02

.
.
.
.
.
.
.

752
753
753
770
770
770
770

. 020
. 021
. 004
. 050
.
.
.
.

050
051
052
053

. 019
. 020
. 020
. 021
. 022
. 007
. 008
.
.
.
.

001
002
003
005

. 002
. 020
.
.
.
.

001
003
004
006

Drenagem e esgotamento
Dreno com areia grossa artificial reciclada de RCD
Dreno com brita artificial reciclada de RCD
Controle de erosão e sedimentação
Gabião
Fundações e elementos portantes
Estaca moldada in loco
Fundações com perfuração prévia
Estaca escavada
Broca
Sapata
Tubulão
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento com rachão artificial reciclado de RCD
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto com agregado artificial reciclado de RCD
Tubos de concreto simples
Tubos de concreto armado
Bases e lastros com ligante
Concreto não-estrurural preparado com betoneira
Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento
Bases e lastros sem ligante
Base de macadame hidráulico para pavimentação
Base Telford de rachões para pavimentação
Base de brita graduada
Lastro de areia
Pavimentos flexíveis
Concreto asfáltico usinado a quente para pavimentação
Tratamento superficial triplo com asfalto-borracha
Pavimentos de concreto
Pavimentação articulada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação rústica, utilizando concreto para lastro
Piso rústico, em concreto ripado, formando quadrados de 1,20 x 1,20 m

. 020 Passeio em concreto
Piso cimentado
. 001 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia
Guias e sarjetas
. 002 Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada no local
. 003 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva
. 020 Sarjeta ou sarjetão de concreto

.

Quadro A – Listagem das aplicações cadastradas (continua).
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .
02 .

790
790
820
820
820
821
821
821
821
830
830
865
865
875
875

. 020
. 001
. 020
. 001
. 002
. 020
. 020
. 001
. 001

Superfícies de atletismo
Piso para quadra de esportes, tipo saibro
Cercas
Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado
Cerca com mourão de compósito plástico-fibras vegetais
Muros de fechamento
Muro com mourão e placa pré-fabricado de concreto armado
Muro divisório com blocos de concreto
Muro divisório com blocos cerâmicos
Muros de arrimo
Muro de arrimo com gabiões
Entelamento da edificação
Proteção da edificação com tela de nylon
Abrigos para canteiro
Abrigo provisório para alojamento e depósito de materiais e ferramentas

03 CONCRETO
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

110
110
310
310
340
340
400
400
415
415
475
475
850

Fôrmas para concreto estrutural
. 020 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
Concreto estrutural
. 060 Concreto estrutural - resistências diversas
Concreto leve
. 050 Concreto leve para aplicações diversas
Concreto pré-fabricado
. 050 Concreto pré-moldado para aplicações diversas
Lajes pré-fabricadas
. 020 Painéis modulares alveolares com garrafas PET
Painéis pré-fabricados
. 020 Painéis modulares alveolares com garrafas PET
Rasgos e enchimentos em concreto

03 . 850 . 007 Envelope de concreto para proteção de tubulações enterradas

04 ALVENARIAS
04
04
04
04
04
04
04
04
04

.
.
.
.
.
.
.
.
.

60
60
60
60
60
60
60
211
211

.
.
.
.
.
.

200
201
202
203
204
205

. 050

Argamassas para alvenaria
Argamassa pré-fabricada, sem função estrutural
Argamassa mista de cimento, cal e agregado miúdo sem função estrutural
Argamassa de cimento e agregado miúdo sem função estrutural
Argamassas pré-fabricadas
Argamassas convencionais
Grautes
Peças de barro e cerâmica - Vedação
Alvenaria com bloco de cerâmica adicionada de celulose

.

Quadro A - Listagem das aplicações cadastradas (continuação).
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04.
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .
04 .

221
221
221
221
221
222
222
280
280
280
280
290
290
350
350
350

.
.
.
.

050
051
052
053

. 020
. 001
. 002
. 003
. 001
. 007
. 008

Peças de concreto - Vedação
Alvenaria com blocos de concreto com agregado reciclado de RCD
Alvenaria com blocos de concreto com a inclusão de cinzas de termelétrica
Alvenaria com blocos de concreto com areia recuperada de fundição
Alvenarias com blocos de concreto
Peças de concreto - Estrutural
Alvenarias com blocos de concreto
Peças de concreto incorporando resíduos ou materiais reciclados - vedação
Blocos de concreto para alvenaria
Elementos vazados de concreto
Blocos de concreto pré-moldados para pavimentação
Peças de solo-cimento
Tijolos de solo-cimento com a indlusão de agregados de RCD
Rasgos e enchimentos em alvenaria
Enchimento de rasgos em alvenaria, com argamassa de cimento e agregado miúdo
Enchimento de rasgos em alvenaria, com argamassa mista

06 MADEIRAS E PLÁSTICOS
06
06
06
06

.
.
.
.

156
156 . 001
165
165 . 001

Estruturas em compósito plástico-fibras vegetais
Pilares em compósito plástico-fibras vegetais
Tapumes de aglomerados mistos reciclados
Tapumes de chapas de aglomerado polietileno de baixa
densidade/alumínio/celulose
06 . 165 . 002 Tapumes de chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio

07 PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
07 . 110
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
07 . 110 . 020 Regularização de superfície horizontal e vertical com argamassa de cimento-areia
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

185
185
320
320
320
320
320
320
420
420
420
712
712
712
725
725

. 020
.
.
.
.
.

050
051
052
053
054

. 001
. 002
. 050
. 051
. 020

Proteções mecânicas
Proteção mecânica com argamassa de cimento-agregado miúdo
Telhas
Telhas onduladas de compósito polietileno de baixa densidade/alumínio
Telhas onduladas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
Telha tipo romana de blenda resina PET reciclada/ carbonato de cálcio
Telhas de fibrocimento
Telhas de concreto
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
Calhas e condutores
Condutores de resinas recicladas
Condutores de resina PET modificada
Grelhas
Grelhas para ventilação em madeira plástica

.

Quadro A - Listagem das aplicações cadastradas (continuação).
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3

08
08
08
08
08

PORTAS, JANELAS E VIDROS
.
.
.
.

201
201 . 001
502
502 . 001

Portas de materiais reciclados
Portas com perfis de "madeira plástica"
Janelas de materiais reciclados
Janelas com perfis de "madeira plástica"

09 ACABAMENTOS
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

102
102
501
501
501
501
505
505
505
601

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

601
605
605
620
620
621
621
705
705
705
911
911
911
912
912
912
912
912
912
912
975
975
975
975
975

. 001
. 001
. 002
. 003
. 020
. 021

Molduras e guarnições de materiais reciclados, para acabamentos
Guarnições e molduras em "madeira plástica"
Forros de resíduos e de materiais reciclados
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
Em perfis de "madeira plástica"
Argamassas para forros
Chapisco em forros
Emboço em forros, com argamassa mista de cimento-agregado miúdo
Pisos e deques de resíduos e de materiais reciclados

. 001 Assoalhos e deques em "madeira plástica"
Regularizações de base para pisos
. 020 Regularização de base, com argamassa, para revestimento de piso
Guarda-corpos e balcões de materiais reciclados
. 001 Guarda-corpos e balcões de "madeira plástica"
Pisos industriais
. 020 Pisos industriais monolíticos
Argamassas para paredes
. 050 Chapisco sobre paredes
. 051 Emboço de argamassa mista sobre paredes
Pinturas em paredes
. 010 A óleo sobre paredes internas
. 015 Esmalte sobre paredes internas
Pinturas em madeira
. 002 Esmalte em esquadria de madeira
. 004 Óleo em esquadria de madeira
. 006 Verniz em esquadria de madeira
. 010 Verniz para movelaria
. 011 Verniz em madeiramentos de telhado
. 012 Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
Pinturas em superfícies metálicas
. 012 Esmalte em esquadrias de ferro
. 013 Esmalte em calhas, rufos e condutores
. 015 Óleo em calhas, rufos e condutores
. 016 Óleo em esquadrias de ferro

.

Quadro A - Listagem das aplicações cadastradas (continuação).
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

976
976
976
977
977
978
978
978
979
979
979

. 001
. 002
. 001
. 001
. 002
. 001
. 002

Pintura sobre superfícies de gesso
Esmalte sobre paredes revestidas com gesso
Esmalte sobre forros de gesso
Pinturas sobre superfícies de concreto
Esmalte sobre superfícies de concreto - paredes e forros
Pinturas sobre fibro-cimento
Óleo sobre chapas de fibro-cimento
Esmalte sobre chapas de fibro-cimento
Pinturas sobre blocos e tijolos, cerâmicos ou de concreto
Óleo sobre blocos e tijolos
Esmalte sobre blocos e tijolos

10 PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
10
10
10
10
10
10
10
10

.
.
.
.
.
.
.
.

430
430
615
615
615
640
640
640

Sinalização externa
. 020 Postes de compósito plástico-fibras vegetais p/ afixação de placas sinalização
Divisórias desmontáveis
. 020 Divisórias de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
. 021 Divisórias de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
Divisórias fixas
. 020 Divisórias leves
. 021 Divisórias com placas pré-fabricadas de concreto armado

11 EQUIPAMENTOS
11 . 100
Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)
11 . 100 . 001 Cabos trava-quedas em balancins, cadeiras suspensas e andaimes

12 MOBILIÁRIO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100
100
710
710
710
710
710
710
710
710

. 001
.
.
.
.
.
.
.

001
002
003
004
005
006
007

Decoração interna
Diversos
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
Pontões
Pontes decorativas
Bate-rodas
Pergolados
Jardineiras
Lixeiras
Bancos, cadeiras, mesas e armários

14 SISTEMAS DE TRANSPORTE
14 . 515
Transporte horizontal e vertical
14 . 515 . 120 Cabos e cordas para o transporte vertical de materiais com carretilhas
.

Quadro A - Listagem das aplicações cadastradas (continuação).
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CodDest1
Destino1
CodDest2
Destino2
CodDest3 Destino3

15 SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS
15 . 101
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
400
400

Tubos e conexões de materiais reciclados - esgoto sanitário e águas
pluviais
Tubo ponta, bolsa e virola ø 40 mm
Tubo ponta, bolsa e virola ø 50 mm
Tubo ponta, bolsa e virola ø 75 mm
Tubo ponta, bolsa e virola ø 100 mm
Joelho 90° ponta e bolsa e soldável ø 40 mm
Joelho 90° ponta, bolsa e virola ø 50 mm
Joelho 90° ponta, bolsa e virola ø 75 mm
Joelho 90° ponta, bolsa e virola ø 100 mm
Joelho 45° ponta e bolsa soldável ø 40 mm
Joelho 45° ponta, bolsa e virola ø 50 mm
Joelho 45° ponta, bolsa e virola ø 75 mm
Joelho 45° ponta, bolsa e virola ø 100 mm
Tê 90° ponta e bolsa soldável ø 40 mm
Tê 90° ponta, bolsa e virola ø 50 mm
Tê 90° ponta, bolsa e virola ø 75 mm
Tê 90° ponta, bolsa e virola ø 100 mm
Junção 45° ponta e bolsa soldável ø 40 mm
Junção 45° ponta, bolsa e virola ø 50 mm
Junção 45° ponta, bolsa e virola ø 75 mm
Junção 45° ponta, bolsa e virola ø 100 mm
Grelhas e acessórios para escoamento de águas pluviais
. 001 Grelhas em madeira plástica
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

16 SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES
16
16
16
16
16
16
16
16

.
.
.
.
.
.
.
.

145
145
145
145
145
145
145
145

.
.
.
.
.
.
.

001
002
003
004
005
006
007

Eletrodutos e conexões de plástico reciclado
Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 15 mm
Eletrodutos rígidos ø 15 mm
Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 20 mm
Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 25 mm
Eletrodutos rígidos ø 20 mm
Eletrodutos rígidos ø 25 mm
Eletrodutos rígidos ø 32 mm

.

Quadro A - Listagem das aplicações cadastradas (conclusão).
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Anexo 5 - Classificação das procedências dos produtos
cadastrados no Banco de dados.
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CodPro Procedência1

IDOrig Procedencia2

RESTOS VEGETAIS E ANIMAIS (EXCETO
PÓS-CONSUMO)

31

Restos da produção, da industrialização
e da comercialização de frutas, hortaliças
e flores

37

Restos de corte da indústria madeireira

35

Papel de escritório

36

Sisal

05

MADEIRAS (PRÉ E PÓS-CONSUMO, EXCETO
CÓDIGO 12)
PAPEL, PAPELÃO E CELULOSE
OUTRAS FIBRAS VEGETAIS (EXCETO
CÓDIGOS 02 E 03)
TÊXTEIS

39

06

COURO E PRODUTOS DE COURO

40
17

Resíduos da indústria de tecelagem
Aparas de couro (provenientes de
curtumes e da produção de calçados e
de artefatos de couro)
PEAD

16

PEBD

18

PET

01
30
03

PVC
Vidro
Alumínio

04

Cobre

06

Estanho

02

Ferro e aço

07

Latão

05
26
14
13

Zinco
Pneumáticos
Tintas à base de PVA
Argamassas

11

Betuminoso

12

Cerâmica vermelha (inclui telhas)

8

Concreto

10

Madeira

33

Misto

09
28
29

Placas cerâmicas de revestimento
Areia de fundição
Cinzas da queima de carvão mineral
Lama da separação eletrolítica do
alumínio
Lodos de estações de tratamento de
esgotos domésticos
Óleo lubrificante, usado, para motores
Óleos vegetais usados na preparação de
alimentos
Argila e resíduos celulósicos

01
02
03
04

07

08

09

10
11

12

PLÁSTICOS

VIDROS

METAIS E LIGAS

BORRACHAS
TINTAS, VERNIZES E ESMALTES

RCD (CLASSE A)

13
14

MINERAIS NÃO-METÁLICOS
CINZAS DIVERSAS

15

LODOS DIVERSOS

41
43
16

ÓLEOS MINERAIS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

42

17

ÓLEOS VEGETAIS

38
27
32
15

98

MISTOS
19
43

99

OUTROS

21
44

Argila, resíduos celulósicos e caulim
Embalagens cartonadas - laminados de
polietileno de baixa densidade, cartão e
alumínio
Embalagens de dentifrícios - laminados
de polietileno de baixa densidade e
alumínio
Escórias de alto-forno da indústria
siderúrgica
Resinas plásticas e fibras
Componentes eletrônicos

Quadro B – Classificação das procedências cadastradas.
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Anexo 6 – Lista de produtos, classificada por aplicações.

257

Código

Aplicação

02
02.240

CANTEIRO DE OBRAS
Drenagem e esgotamento
Dreno com areia grossa
Agregados Reciclados de RCD
artificial reciclada de RCD
Dreno com brita artificial
Agregados Reciclados de RCD
reciclada de RCD
Controle de erosão e sedimentação
Gabião
Agregados Reciclados de RCD
Fundações e elementos portantes
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Estaca moldada in loco
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Fundações com perfuração prévia
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Estaca escavada
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Broca
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Sapata
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Tubulão
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Alvenaria de embasamento
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Alvenaria de embasamento Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Alvenaria de embasamento
com rachão artificial
Agregados Reciclados de RCD
reciclado de RCD
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto com
agregado artificial reciclado Agregados Reciclados de RCD
de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Tubos de concreto simples Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Tubos de concreto armado Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Bases e lastros com ligante
Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Concreto não-estrurural
preparado com betoneira
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Lastro de concreto incluindo Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
preparo e lançamento
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

02.240.020
02.240.021

02.370
02.370.004
02.450
02.450.050

02.460
02.460.050

02.460.051

02.460.052

02.460.053

02.470
02.470.019

02.470.020

02.632
02.632.020

02.632.021

02.632.022

02.710
02.710.007

02.710.008

Produto
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Código

Aplicação

02.720

Bases e lastros sem ligante
Base de macadame
hidráulico para
pavimentação
Base Telford de rachões
para pavimentação
Base de brita graduada
Lastro de areia
Pavimentos flexíveis
Concreto asfáltico usinado a
quente para pavimentação
Tratamento superficial triplo
com asfalto-borracha
Pavimentos de concreto

02.720.001
02.720.002
02.720.003
02.720.005
02.740
02.740.002
02.740.020

02.752
02.752.001

02.752.003

02.752.004

02.752.006

02.752.020

02.753
02.753.001

02.770
02.770.002

02.770.003

02.770.020

Produto
Agregados Reciclados de RCD
Agregados Reciclados de RCD
Agregados Reciclados de RCD
Agregados Reciclados de RCD
Asfalto-borracha ECOFLEX
Asfalto-borracha ECOFLEX

Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Pavimentação intertravada
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
de blocos de concreto sobre
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
coxim de areia
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Pavimentação rústica,
utilizando concreto para
Agregados Reciclados de RCD
lastro
Agregados Reciclados de RCD
Piso rústico, em concreto
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
ripado, formando quadrados
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
de 1,20 x 1,20 m
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Passeio em concreto
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Piso cimentado
Agregados Reciclados de RCD
Piso cimentado com
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
argamassa de cimento e
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
areia
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Guias e sarjetas
Agregados Reciclados de RCD
Guia pré-fabricada de
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
concreto e execução de
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
sarjeta moldada no local
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Guia pré-fabricada de
concreto, reta ou curva
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Sarjeta ou sarjetão de
concreto
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Pavimentação articulada de
blocos de concreto sobre
coxim de areia
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Código

Aplicação

Produto

02.790

Superfícies de atletismo
Piso para quadra de
esportes, tipo saibro
Cercas

Agregados Reciclados de RCD

Cerca com mourão préfabricado de concreto
armado

Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

02.790.020

02.820
02.820.001

02.820.020

02.821

Cerca com mourão de
compósito plástico-fibras
vegetais
Muros de fechamento

02.821.001

Muro com mourão e placa
pré-fabricado de concreto
armado

02.821.002

Muro divisório com blocos
de concreto

02.821.020

02.830
02.830.020
02.865
02.865.001

02.875
02.875.001

03
03.110
03.110.020

03.310
03.310.060

03.340
03.340.050

03.400
3.400.050

Colunas ECOLOGY PLASTIC

Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Blocos ECOBLOCO
Blocos RECIBLOCO
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

Muro divisório com blocos
Blocos Cerâmicos BRIOSCHI
cerâmicos
Muros de arrimo
Muro de arrimo com gabiões Agregados Reciclados de RCD
Entelamento da edificação
Proteção da edificação com
Cordas e fios ARTEPLÁS
tela de nylon
Abrigos para canteiro
Abrigo provisório para
Chapa lisa ECOTOP
alojamento e depósito de
Chapa lisa IBAPLAC
materiais e ferramentas
CONCRETO
Fôrmas para concreto estrutural
Chapa lisa ECOTOP
Chapas de aglomerado
polietileno de baixa
Chapa lisa ECOWAY
densidade/alumínio
Chapa lisa ECOWAY
Concreto estrutural
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Concreto estrutural Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
resistências diversas
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Concreto leve
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Concreto leve para
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
aplicações diversas
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Concreto pré-fabricado
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Concreto pré-moldado para
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
aplicações diversas
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Quadro C - Lista de produtos, classificada por aplicações (continuação).
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Código

Aplicação

03.415

Lajes pré-fabricadas
Painéis modulares
alveolares com garrafas
Projeto CASA PET - UFSC
PET
Painéis pré-fabricados
Painéis modulares
alveolares com garrafas
Projeto CASA PET - UFSC
PET
Rasgos e enchimentos em concreto
Envelope de concreto para
proteção de tubulações
Agregados Reciclados de RCD
enterradas
ALVENARIAS
Argamassas para alvenaria
Argamassa pré-fabricada,
Agregados Reciclados de RCD
sem função estrutural
Argamassa mista de
cimento, cal e agregado
Agregados Reciclados de RCD
miúdo sem função estrutural
Argamassa de cimento e
agregado miúdo sem função Agregados Reciclados de RCD
estrutural
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Argamassas pré-fabricadas Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Argamassas convencionais Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Grautes
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Peças de barro e cerâmica - Vedação
Alvenaria com bloco de
cerâmica adicionada de
Blocos Cerâmicos BRIOSCHI
celulose
Peças de concreto - Vedação
Alvenaria com blocos de
concreto com agregado
Blocos ECOBLOCO
reciclado de RCD
Alvenaria com blocos de
concreto com areia
Blocos RECIBLOCO
recuperada de fundição
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Alvenarias com blocos de
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
concreto
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Peças de concreto - Estrutural
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Alvenarias com blocos de
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
concreto
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

03.415.020

03.475
03.475.020

03.850
03.850.007

04
04.60
04.60.200
04.60.201
04.60.202

04.60.203

04.60.204

04.60.205

04.211
04.211.050

04.221
04.221.050
04.221.052

04.221.053

04.222
04.222.020

Produto
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Código

Aplicação

04.280

Peças de concreto incorporando resíduos ou materiais reciclados - vedação
Blocos de concreto para
Agregados Reciclados de RCD
alvenaria
Blocos de concreto para
Blocos RECIBLOCO
alvenaria
Agregados Reciclados de RCD
Elementos vazados de
concreto
Blocos ECOBLOCO
Blocos de concreto prémoldados para
Agregados Reciclados de RCD
pavimentação
Peças de solo-cimento
Tijolos de solo-cimento com
a indlusão de agregados de Agregados Reciclados de RCD
RCD
Rasgos e enchimentos em alvenaria
Enchimento de rasgos em
alvenaria, com argamassa
Agregados Reciclados de RCD
de cimento e agregado
miúdo
Enchimento de rasgos em
alvenaria, com argamassa
Agregados Reciclados de RCD
mista
MADEIRAS E PLÁSTICOS
Estruturas em compósito plástico-fibras vegetais
Pilares em compósito
Colunas ECOLOGY PLASTIC
plástico-fibras vegetais
Tapumes de aglomerados mistos reciclados
Tapumes de chapas de
Chapa lisa IBAPLAC
aglomerado polietileno de
baixa densidade
Chapa lisa IBAPLAC
alumínio/celulose
Chapa lisa ECOTOP
Tapumes de chapas de
Chapa lisa ECOTOP
aglomerado polietileno de
Chapa lisa ECOWAY
baixa densidade/alumínio
Chapa lisa ECOWAY
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
Agregados Reciclados de RCD
Regularização de superfície
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
horizontal e vertical com
argamassa de cimento-areia Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Proteções mecânicas
Agregados Reciclados de RCD
Proteção mecânica com
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
argamassa de cimentoCimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
agregado miúdo
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

04.280.001
04.280.001
04.280.002
04.280.003

04.290
04.290.001

04.350
04.350.007

04.350.008

06
06.156
06.156.001

06.165
06.165.001

06.165.002

07
07.110
07.110.020

07.185
07.185.020

Produto
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Código

Aplicação

07.320

Telhas
Telhas onduladas de
compósito polietileno de
Telha ondulada ECOTOP
baixa densidade/alumínio
Telhas onduladas de
aglomerado polietileno de
Telha ondulada IBAPLAC
baixa
densidade/alumínio/celulose
Telha tipo romana de blenda
resina PET reciclada/
Telhas LEVE
carbonato de cálcio
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Telhas de fibrocimento
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Telhas de concreto
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
Chapas de aglomerado
Chapa lisa IBAPLAC
polietileno de baixa
Telha ondulada IBAPLAC
densidade/alumínio/celulose
Chapa lisa ECOTOP
Chapas de aglomerado
polietileno de baixa
Chapa lisa ECOWAY
densidade/alumínio
Telha ondulada ECOTOP
Calhas e condutores
Condutores de resinas
Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
recicladas
Condutores de resina PET
Tubos TUBOPET
modificada
Grelhas
Grelhas para ventilação em
Madeira plástica POLICOG
madeira plástica
PORTAS, JANELAS E VIDROS
Portas de materiais reciclados
Portas com perfis de
Madeira plástica POLICOG
"madeira plástica"
Janelas de materiais reciclados
Janelas com perfis de
Madeira plástica POLICOG
"madeira plástica"
ACABAMENTOS
Molduras e guarnições de materiais reciclados, para acabamentos
Guarnições e molduras em
Madeira plástica POLICOG
"madeira plástica"
Forros de resíduos e de materiais reciclados
Chapas de aglomerado
polietileno de baixa
Chapa lisa IBAPLAC
densidade/alumínio/celulose
Chapas de aglomerado
Chapa lisa ECOTOP
polietileno de baixa
Chapa lisa ECOWAY
densidade/alumínio
Em perfis de "madeira
Madeira plástica POLICOG
plástica"

07.320.050

07.320.051

07.320.052

07.320.053

07.320.054

07.420
07.420.001

07.420.002

07.712
07.712.050
07.712.051

07.725
07.725.020

08
08.201
08.201.001

08.502
08.502.001

09
09.102
09.102.001

09.501
09.501.001
09.501.002
09.501.003

Produto
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Código

Aplicação

09.505

Argamassas para forros

09.505.020

09.505.021

09.601
09.601.001

09.605
09.605.020

09.620
09.620.001

09.705
09.705.050
09.705.051

09.911
09.911.010
09.911.015

09.912
09.912.002
09.912.004

09.912.006

09.912.010

09.912.011

09.912.012

Produto

Agregados Reciclados de RCD
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Chapisco em forros
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Agregados Reciclados de RCD
Emboço em forros, com
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
argamassa mista de
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
cimento-agregado miúdo
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Pisos e deques de resíduos e de materiais reciclados
Assoalhos e deques em
Madeira plástica POLICOG
"madeira plástica"
Regularizações de base para pisos
Agregados Reciclados de RCD
Regularização de base, com Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
argamassa, para
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
revestimento de piso
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Guarda-corpos e balcões de materiais reciclados
Guarda-corpos e balcões de
Madeira plástica POLICOG
"madeira plástica"
Argamassas para paredes
Chapisco sobre paredes
Agregados Reciclados de RCD
Emboço de argamassa
Agregados Reciclados de RCD
mista sobre paredes
Pinturas em paredes
A óleo sobre paredes
SUVINIL Tinta a Óleo
internas
Esmalte sobre paredes
SUVINIL Esmalte
internas
Pinturas em madeira
Esmalte em esquadria de
SUVINIL Esmalte
madeira
Óleo em esquadria de
SUVINIL Tinta a Óleo
madeira
SUVINIL Stain Impregnante
SUVINIL Verniz Copal
Verniz em esquadria de
SUVINIL Verniz Filtro Solar
madeira
SUVINIL Verniz Marítimo
SUVINIL Verniz Tingidor
SUVINIL Verniz Copal
Verniz para movelaria
SUVINIL Verniz Filtro Solar
SUVINIL Verniz Marítimo
SUVINIL Stain Impregnante
SUVINIL Verniz Filtro Solar
Verniz em madeiramentos
de telhado
SUVINIL Verniz Marítimo
SUVINIL Verniz Tingidor
SUVINIL Stain Impregnante
SUVINIL Verniz Copal
Verniz em divisórias, forros
SUVINIL Verniz Filtro Solar
e lambris de madeira
SUVINIL Verniz Marítimo
SUVINIL Verniz Tingidor
Quadro C - Lista de produtos, classificada por aplicações (continuação).
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Código

Aplicação

09.975

Pinturas em superfícies metálicas
Esmalte em esquadrias de
SUVINIL Esmalte
ferro
Esmalte em calhas, rufos e
SUVINIL Esmalte
condutores
Óleo em calhas, rufos e
SUVINIL Tinta a Óleo
condutores
Óleo em esquadrias de ferro SUVINIL Tinta a Óleo
Pintura sobre superfícies de gesso
Esmalte sobre paredes
SUVINIL Esmalte
revestidas com gesso
Esmalte sobre forros de
SUVINIL Esmalte
gesso
Pinturas sobre superfícies de concreto
Esmalte sobre superfícies
de concreto - paredes e
SUVINIL Esmalte
forros
Pinturas sobre fibro-cimento
Óleo sobre chapas de fibroSUVINIL Tinta a Óleo
cimento
Esmalte sobre chapas de
SUVINIL Esmalte
fibro-cimento
Pinturas sobre blocos e tijolos, cerâmicos ou de concreto
Óleo sobre blocos e tijolos SUVINIL Tinta a Óleo
Esmalte sobre blocos e
SUVINIL Esmalte
tijolos
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
Sinalização externa
Postes de compósito
plástico-fibras vegetais p/
Colunas ECOLOGY PLASTIC
afixação de placas
sinalização
Divisórias fixas
Chapa lisa ECOTOP
Divisórias leves
Chapa lisa ECOWAY
Chapa lisa IBAPLAC
Agregados Reciclados de RCD
Divisórias com placas préCimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
fabricadas de concreto
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
armado
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
EQUIPAMENTOS
Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)
Cabos trava-quedas em
balancins, cadeiras
Cordas e fios ARTEPLÁS
suspensas e andaimes
MOBILIÁRIO
Decoração interna
Chapa lisa ECOTOP
Diversos
Chapa lisa ECOWAY
Chapa lisa IBAPLAC

09.975.012
09.975.013
09.975.015
09.975.016
09.976
09.976.001
09.976.002

09.977
09.977.001

09.978
09.978.001
09.978.002

09.979
09.979.001
09.979.002

10
10.430
10.430.020

10.640
10.640.020

10.640.021

11
11.100
11.100.001

12
12.100
12.100.001

Produto
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Código

Aplicação

12.710
12.710.001
12.710.002
12.710.003
12.710.004
12.710.005

Paisagismo, urbanismo e equipamentos
Pontões
Madeira plástica POLICOG
Pontes decorativas
Madeira plástica POLICOG
Bate-rodas
Madeira plástica POLICOG
Pergolados
Madeira plástica POLICOG
Jardineiras
Madeira plástica POLICOG
Chapa lisa ECOTOP
Chapa lisa ECOWAY
Lixeiras
Chapa lisa IBAPLAC
Madeira plástica POLICOG
Móveis em "madeira plástica" POLICOG
Chapa lisa ECOTOP
Chapa lisa ECOWAY
Bancos, cadeiras, mesas e
Chapa lisa IBAPLAC
armários
Madeira plástica POLICOG
Móveis em "madeira plástica" POLICOG
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Transporte horizontal e vertical
Cabos e cordas para o
transporte vertical de
Cordas e fios ARTEPLÁS
materiais com carretilhas
SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS
Tubos e conexões de materiais reciclados - esgoto sanitário e águas pluviais
Tubo ponta, bolsa e virola ø Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
40 mm
Tubos TUBOPET
Tubo ponta, bolsa e virola ø Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
50 mm
Tubos TUBOPET
Tubo ponta, bolsa e virola ø Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
75 mm
Tubos TUBOPET
Tubo ponta, bolsa e virola ø Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
100 mm
Tubos TUBOPET
Grelhas e acessórios para escoamento de águas pluviais
Grelhas em madeira plástica Madeira plástica POLICOG
SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES
Eletrodutos e conexões de plástico reciclado
Eletrodutos flexíveis,
Conduítes DINOPLAST
corrugados ø 15 mm
Eletrodutos rígidos ø 15 mm Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC
Eletrodutos flexíveis,
Conduítes DINOPLAST
corrugados ø 20 mm
Eletrodutos flexíveis,
Conduítes DINOPLAST
corrugados ø 25 mm
Eletrodutos rígidos ø 20 mm Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC
Eletrodutos rígidos ø 25 mm Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC
Eletrodutos rígidos ø 32 mm Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC

12.710.006

12.710.007

14
14.515
14.515.120

15
15.101
15.101.001
15.101.002
15.101.003
15.101.004

15.400
15.400.001
16
16.145
16.145.001
16.145.002
16.145.003
16.145.004
16.145.005
16.145.006
16.145.007

Produto
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Anexo 7 – Lista de produtos, classificada segundo as
procedências (resíduo ou o material reciclado incorporado).

267

Código Procedência

07

PLÁSTICOS

07. 01 PVC
Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC
Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
07. 17 PEAD
Conduítes DINOPLAST
07. 18 PET
SUVINIL Esmalte
Telhas LEVE
Cordas e fios ARTEPLÁS
Tubos TUBOPET
Projeto CASA PET - UFSC
SUVINIL Tinta a Óleo
SUVINIL Stain Impregnante
SUVINIL Verniz Filtro Solar
SUVINIL Verniz Marítimo
SUVINIL Verniz Tingidor
SUVINIL Verniz Copal

10

BORRACHAS

10. 26 Pneumáticos
Asfalto-borracha ECOFLEX

12

RCD (CLASSE A)

12. 08 Concreto
Agregados Reciclados de RCD
12. 33 Misto
Blocos ECOBLOCO

13

MINERAIS NÃO-METÁLICOS

13. 28 Areia de fundição
Blocos RECIBLOCO

14

CINZAS DIVERSAS

14. 29 Cinzas da queima de carvão mineral
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32
Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32

98

MISTOS

98. 15 Embalagens cartonadas - laminados de polietileno de baixa densidade, cartão e
alumínio
Telha ondulada IBAPLAC
Chapa lisa IBAPLAC
98. 19 Embalagens de dentifrícios - laminados de polietileno de baixa densidade, cartão e
alumínio
Telha ondulada ECOTOP
Chapa lisa ECOWAY
Chapa lisa ECOTOP
98. 21 Resinas plásticas e fibras
Colunas ECOLOGY PLASTIC
Móveis em "madeira plástica" POLICOG
Madeira plástica POLICOG
98. 32 Argila, resíduos celulósicos e caulim
Blocos Cerâmicos BRIOSCHI
98. 34 Escórias de alto-forno da indústria siderúrgica
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
Quadro D – Lista de produtos, classificada segundo as procedências.
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Anexo 8 – Tipos de produtos destinados à construção civil,
derivados de resíduos e de materiais reciclados, listados pela WRAP.
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Aplicações

Metais

Aglomerados

Vidro

Tijolos e blocos

Revestimento de
piso

Produtos
Vergalhões de aço para concreto armado
Aço em barras
Aço em bobinas
Aço revestido, em bobinas
Aço revestido por imersão, em bobinas
Aço inoxidável
Cobre, em chapas
cabos e tubos de cobre
Ligas de cobre (latão, bronze)
Chumbo
Zinco
Alumínio extrudado
Alumínio, em chapas
Alumínio, em lâminas
Aglomerados em lascas de madeira (OSB)
Placas de fibras
Alta densidade
Média densidade (MDF)
Outras placas
Gesso
Gesso reforçado com fibras
Vidro flotado
Alvenaria
Blocos de alta densidade
Blocos de baixa densidade
Blocos de argamassa celular
Blocos de espuma de vidro
Tijolos de argila
Carpetes
Carpete revestido no verso com latex e espuma de latex
Feltro agulhado
Carpete em placas
Carpete em placas
Forrações
Forração em borracha
Forração em fibras naturais (feltro)
Outros materiais de revestimento de piso
Linóleo
PVC
Borracha
Piso de alta-resistência em borracha
Placas aglomeradas com resinas
Placas cerâmicas

Reciclado incorporado ao
produto (% em massa)
Técnicas
Padrão
Boa
Excelente
100
60
15
15
15
75
60
15
95
80
31
44
73
20
65
70
90

60

60
60

90

36
5
10

84
60
10

98
100
10

50
80
50
66
10

93
93
65
66
30

25
20

25
25

50

100

90
100

100
100

24
25
20
40
40
9

37
100
40
85
80
20

50
60

100
5

Quadro E – Tipos de produtos para construção, aplicações e taxa de incorporação de resíduos e de
reciclagem, catalogados pela WRAP (continua).
Fonte: WRAP (s.d.)
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Aplicações

Produtos

Placas minerais
Placas de gesso cartonado
Forros
Placas de alumínio
Placas de aço
Placas cimentícias
Placas de cimento
Fibro-cimento
Placas aglomeradas com resinas
Placas de cimento modificado com resinas
Chapas de metal
Chapa de aço galvanizado
Chapa de aço pintado
Coberturas
Chapa de aço inoxidável
Chapa de cobre
Chapa de chumbo
Chapa de zinco
Chapa de alumínio
Outros
Chapas de borracha
Manta asfáltica
Aterros e enchimentos em construções
Recuperação de pavimentos de rodovias
Berços para tubulações
Bases e sub-bases em pavimentações
Agregado graúdo para concreto
Agregados de RCD Agregado graúdo em concreto ciclópico
Macadame hidrálico em pavimentimentações
Agregado para concreto betuminoso para pavimentações,
pré-misturado a quente, em usina
Agregado para concreto betuminoso para pavimentações,
pré-misturado a frio, em usina ou no local
Argamassa pré-fabricada, inclui aglomerantes e agregados
Argamassas
Concreto C25, moldado in loco, não-estrutural
Concreto C30 ou superior, moldado in loco, não-estrutural
Concreto armado, C25, moldado in loco, estrutural
Concreto armado, C30 ou superior, moldado in loco,
Concreto
estrutural
Concreto armado pré-moldado, estrutural
Preenchimento de valas
Bases e sub-bases em pavimentações
Lã-de-rocha
Lã-de-vidro
Blocos de espuma de vidro
Isolamentos
Fibras celulósicas
térmico e acústico
Polietileno
Polietileno expandico
Borrachas e elastoméricos

Reciclado incorporado ao
produto (% em massa)
Técnicas
Padrão
Boa
Excelente
10
50
78
36
84
98
73
73
73
15
15
15

43
30

5
5
80
30

22
10
95
30

15
15
75
60
80
31
73

15
15
75
60
80
31
73

15
15
75
60
80
31
73

99

99
75
25
80
50
100
20
30
60
10

99
90
100
100
100
100
100
100
100
40

100

100

100

3

4

70

15
24

24
7
32
30

90
26
90
44

22
40
50
50
50
66
85
4
25
60

23
95
98
50
80
66
100
4
25
98

50

20

25
30
66
80
1
18

Quadro E - Tipos de produtos para construção, aplicações e taxa de incorporação de resíduos e de
reciclagem, catalogados pela WRAP (continuação).
Fonte: WRAP (s.d.)
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Aplicações

Produtos

Reciclado incorporado ao
produto (% em massa)
Técnicas
Padrão
Boa
Excelente
85
85
85
83
96
100
90
90
10
15
30
100
100
100
73
73
73
90
90
90
15
15
15
75
100
20
45
100
10
10
50
100
70
70
45
95
10
100

Material drenante em borracha, para pavimentações
Madeira plástica
Aplicações
Materiais geotêxteis
diversas (infraestr.)
Pavimentação asfáltica contendo vidro
Revestimento de segurança, em borracha
Drenagem de
Alumínio
águas pluviais
Aço inoxidável
Tubos de cobre
Tubos de polipropileno
Tubos
Tubos de polietileno de alta densidade
Tubos de PVC
Tubos de PVC para drenagem de solos e pavimentações
À base de cal
Reboco
À base de gesso
Substratos para plantio e melhoradores de solo
Calçamentos
Meios-fios em concreto
3
20
75
Paisagismo e
Placas de concreto para calçamento
3
20
75
urbanismo
Blocos de concreto para calçamento
5
50
90
Pedras de concreto reciclado para calçamento
5
40
60
Blocos de vidro para calçamento
100
100
100
Zcalçamento com tijolos
10
30
Cabos
Cobre
15
15
15
Tubos, dutos e bandejas para cabos
Instalações
PEAD
60
75
elétricas
PP
60
75
PVC
30
75
Alumínio
73
73
73
Aço galvanizado
15
15
15
Notas:
1) A tabela apresentada contém uma relação de produtos e aplicações de reciclados para construção, em geral. O
BRE e a Construction Products Association forneceram os dados originais para o WRAP. Alguns registros
foram atualizados de acordo com as informações de produtos disponíveis no mercado - coletadas por AMA
Research, Arup, Cyril Sweett, Davis Langdon, Faithful & Gould and Scott Wilson.
2) A tabela distingue três níveis de técnicas de incorporação de reciclados aos produtos.
2.1) A técnica padrão é a de referência e representa a menor incorporação de reciclados identificada.
2.2) A boa técnica representa a maior incorporação de reciclados aos produtos, disponível no mercado e disponível
para compra, sem custo adicional.
2.3) Técnica excelente é a que apresenta a maior incorporação de reciclados, disponível no mercado, mas, com
possibilidade de custos adicionais.

3) A incorporação de reciclados, apresentada nesta tabela, é estimativa. A utilização de uma classificação para a
incorporação de reciclados aos produtos não significa haver rotulagem dos mesmos, segundo a classificação
de técnicas apresentada. A tabela não indica que toda a demanda de produtos que incorporam reciclados deva ser
atendida por produtos cujas técnicas sejam a boa e a excelente - há limitações na produção e oferta destes materiais
(pelo menos a curto prazo).
4) Os valores apresentados nesta tabela são orientativos, devendo os consumidores dirigir-se aos fornecedores, para
obter os dados precisos.

Quadro E - Tipos de produtos para construção, aplicações e taxa de incorporação de resíduos e de
reciclagem, catalogados pela WRAP (conclusão).
Fonte: WRAP (s.d.)
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Anexo 9 – Exemplos de produtos, derivados de resíduos e de
materiais reciclados, disponíveis comercialmente, listados pela WRAP.
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Bloco de concreto
Fabricante:

TARMAC TOPBLOCK (TARMAC LTD)

Nome comercial:

Topcrete Standard.

Endereço:

Millfields Road, Ettingshall, Wolverhampton,
WV4 6JP

Detalhes do contato:

www.topblock.co.uk

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):
Materiais reciclados:
Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Blocos de concreto (diversas dimensões)

Certificações do produto:

BS 6073 (BSI), qualidade garantida pela BS EN ISO 9001: 2000, BS EN ISO 14001.
Agregados reciclados conforme ISO14021

Restrições do componente
ou material:
Outras informações:

Sem restrições

Não divulgado
Concreto triturado, cinzas volantes da queima de combustíveis
Média 5 %, faixa 0-10 %
Vida útil da edificação

Paredes de alvenarias e blocos para lajes premoldadas.

Tampos para cozinha e superfícies de trabalho
Fabricante:

TTURA (Eight Inch)

Nome comercial:

Ttura

Endereço:

Eight inch, Oblique Studios, Stamford Works,
Gillett Street, Hackney, London, N16 8JH.

Detalhes do contato:

www.eightinch.co.uk

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):

Tampos para cozinha e superfícies de trabalho, espessura média 30mm - outras
espessuras disponíveis.
Fragmentos pequenos e grandes de vidro reciclado (85 %), coloridos e/ou incolores,
aglutinados com resina especialmente desenvolvida, isenta de solvente.

Materiais reciclados:

Vidro

Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

85%

Certificações do produto:

TTURA tem certificação SGS, Warrington. O conteúdo reciclado está em
coformidade com a ISO14021.

Restrições do componente
ou material:

Desconhecidas

Outras informações:

Pode ser moldada em qualquer formato.

Comparável a outras superfícies sólidas, mas depende do uso. Durabilidade
potencial de 30 anos, em uso residencial.

Quadro F – Exemplos de produtos estrangeiros derivados de resíduos e de
materiais reciclados, catalogados pela WRAP (continua).
Fonte: modificado de WRAP (s.d.).
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Bloco de concreto
Fabricante:

MASTERBLOCK (AGGREGATE INDUSTRIES
UK LTD)
Enviroblock EV11 (Dense).

Nome comercial:
Endereço:

North End Farm Works, Ashton Keynes, Wiltshire,
SN6

Detalhes do contato:

www.masterblock.co.uk

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):
Materiais reciclados:
Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Blocos de concreto resistência 7 N/mm² - adequado para parades internas e externas
Agregado reciclado de concreto (97 %)
Agregado (graduado) reciclado de concreto
93%
Vida útil da edificação

Certificações do produto:

BS EN ISO 9001: 2000, ISO 14001, certificado pela BRE Environmental Profile
Scheme. Agregados reciclados conforme ISO14021

Restrições do componente
ou material:
Outras informações:

ND
Paredes de alvenarias e blocos para lajes premoldadas.

Forro em placas suspensas e divisórias em lã de vidro
Fabricante:

SAINT-GOBAIN ECOPHON LTD

Nome comercial:

Master, Focus, Gedina, Access, Sombra, Hygiene,
Advantage, divisórias.
The Old Brick Kiln, Ramsdell, Tadley, Hampshire,
RG26 5PP

Endereço:

Detalhes do contato:

www.ecophon.co.uk

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):

Forro em placas suspensas e divisórias em lã de vidro
Lã de vidro (75-90 %), cola à base de água (1-2 %), tinta à base de água (10-20 %)

Materiais reciclados:

Lã de vidro de garrafas recicladas pós-consumo (70 %) e recuperado da linha de
produção (cortes rejeitos) (10 %).

Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Aproximadamente 60 %, dependendo das camadas de tinta no produto.

Certificações do produto:

Fogo: BS476 pt 6&7 class 0/.1; ENISO11654, ISO, 4611, ISO1182, ASTM E1111,
Indoor climate labelling , ISO14644-1, Swedish Asthma and Allergy Association
accreditation; Nordic Swan eco label; Cleanroom classification . Reciclados em
conformidade com a ISO14021.

Restrições do componente
ou material:

ND

Outras informações:

Usualmente instalados com Ecophon Connect steel grid systems , que contém 50 %
ou mais, de material reciclado. Recicláveis ao fim da vida útil.

Vida útil da edificação.

Quadro F - Exemplos de produtos estrangeiros derivados de resíduos e de
materiais reciclados, catalogados pela WRAP (continuação).
Fonte: modificado de WRAP (s.d.).
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Isolamento térmico, acústico e ao fogo
Fabricante:

EXCEL INDUSTRIES LTD

Nome comercial:

Warmcell 100

Endereço:

Maerdy Industrial Estate, Rhymney, Gwent,
NP22 5PY

Detalhes do contato:

www.excelfibre.com

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):
Materiais reciclados:
Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Isolamento térmico, acústico e ao fogo - paredes, tetos e telhados.

Certificações do produto:

BS5803, ISO9001:2000. Atende a BBA.

Restrições do componente
ou material:
Outras informações:

ND

Jornais
Jornais reciclados.
100%.
Vida útil da edificação

Usado principalmente em habitações estruturadas em madeira. Em habitações
de alvenaria, empregado em coberturas e isolamento de paredes divisórias
internas.

Portas internas
Fabricante:

JELD-WEN UK LTD

Nome comercial:

JELD-WEN Paint-Grade Internal Flush
Door.
Watch House, Doncaster, South Yorkshire,
DN5 9LR.

Endereço:

Detalhes do contato:

www.jeldwen.co.uk

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):

Portas internas de madeira, espessura 35mm, dimensões 1981mm x 762mm.

Materiais reciclados:

Núcleo de papel ou papelão reciclados. Montantes em aglomerado de madeira
reciclada.

Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Montantes em aglomerado de madeira (51 %). Núcleo em colméia de papel ou
papelão reciclados (4 %)
Vida útil da edificação.

Certificações do produto:

Dimesnsões de acordo com BS 4787:1980. Grau de umidade se acordo com
BS EN 942:1996. Reciclados em conformidade com ISO14021.

Restrições do componente
ou material:

ND

Outras informações:

Projetadas para uso doméstico.

Abeto (29 %); montantes em aglomerado (51 %); compensado de madeira (9
%); encabeçamentos em madeira (7 %); núcleo em colméia de papel (4 %).

Quadro F – Exemplos de produtos estrangeiros derivados de resíduos e de
materiais reciclados, catalogados pela WRAP (continuação).
Fonte: modificado de WRAP (s.d.).
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Chapas de madeira aglomerada (Tipos P5 e P7)
Fabricante:

PUHOS BOARD UK LTD

Nome comercial:

Weatherdek2 (Tipo P5 e P7).

Endereço:

4 Kinsbourne Court, Luton Road,
Harpenden, Hertfordshire, AL5 3BL.

Detalhes do contato:

www.puhosboard.com

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):
Materiais reciclados:
Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Chapas de madeira aglomerada - Weatherdek2 (Tipos P5 e P7) 18mm ou
22mm
Serragem e lascas de madeira aglutinados com resina. Filme de polietileno
colado a quente.
Serragem e lascas de madeira.
97%

Certificações do produto:

Chapas fabricadas na Finlândia, de acordo com os padrões de qualidade
ISO9001/14001 e requisitos da BS EN 312. Reciclados de acordo com a
ISO14021.

Restrições do componente
ou material:
Outras informações:

Nenhuma

50 anos

A chapa P5 pode ser utilizada onde houver borrifos de água ou presença de
umidade elevada. A chapa P7 combina resistência estrutural com resistência à
umidade.Várias dimensões disponíveis.

Produtos de compósito para deques e cercamentos
Fabricante:

TREX® DECKING & RAILING

Nome comercial:

Trex®

Endereço:

Trex Company, Inc. PO Box 1181,
Liverpool, L69 3UX, United Kingdom. Trex
Company, Inc, 160 Exeter Drive,
Winchester, Virginia, 22603, United States.

Detalhes do contato:

www.trex.com

Descrição do produto e
aplicações:
Materiais incorporados
(lista e %):

Produtos de compósito para deques e cercamentos
Fibra de madeira (50 %), plásticos (50 %)

Materiais reciclados:

Plástico reuperado pós-industrial e/ou pós-consumo e resíduos de madeira. Os
plásticos recuperados provêm principalmente de sacolas plásticas e filmes
para embalagem. A madeira provem principalmente de manufaturas de
produtos de madeira.

Taxa de materiais
reciclados (%):
Contexto do ciclo de vida:

Resíduos plásticos reciclados (90 %) e resíduos de madeira reciclada (8 %)

Certificações do produto:

Classe de fogo EF1. British Board of Agrément Certificate No 05/4229.

Restrições do componente
ou material:

Especificações disponíveis nos sites <www.trex.com/Suppliers/grocery.asp> e
<www.trex.com/Suppliers/stretchfilm.asp>

Outras informações:

Trex® é comercializado por 120 empresas no Reino Unido, lista disponível em:
<www.trex.com/uk/universal/dealerlocator.asp>

Garantia de 25 anos, embora testes indiquem durabilidade de 50 anos ou mais

Quadro F - Exemplos de produtos estrangeiros derivados de resíduos e de
materiais reciclados, catalogados pela WRAP (conclusão).
Fonte: modificado de WRAP (s.d.).
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Anexo 10 - Fichas técnicas dos produtos identificados na
presente pesquisa.
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Agregados Reciclados de RCD
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MAT. REC.PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Piraporinha 1.073 - Passagem de Servidão Toyota 345 - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09891-002 - Tel. (11) 4399-2805 - Fax: (11) 4399-2805
Homepage: www.urbem.com.br - E-mail: urbem@urbem.com.br
Produto:
Agregados reciclados de RCD
Este produto aguarda parceiros comerciais e industriais.
Apresentação
A granel.

Processo de obtenção:
Os resíduos de construção e demolição são submetidos a triagem para separação de materiais
contaminantes como: madeira, metais, plásticos, betuminososs, etc., sendo encaminhado, em
seguida para o britador de impacto, peneira vibratória e eletro-ímã. A peneira vibratória separa o
material triturado em diversas granulometrias.
Procedência:
RCD (CLASSE A) - Concreto
Características
Resíduos Classe IIB, não-perigosos, inertes, desde que não-contaminados por substâncias com
características de periculosidade, segundo a NBR 10004:2004, passíveis de utilização como
agregado para aplicações não-estruturais. A Urbem utiliza preferencialmente a fração onde
predomina o concreto. Entretanto, outras frações como: rochas, cerâmica vermelha e argamassas,
podem compor o agregado reciclado. Granulometrias disponíveis: areia, pedrisco, britas 1 e 2,
rachão e bica-corrida.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100 % resíduos de construção e demolição, RCD.
Utilização:
O agregado reciclado pode ser utilizado em substituição aos agregados naturais, com finalidades
não-estruturais. Utilizações:
a) Areia artificial, com granulometria inferior a 4,8 mm: argamassas para revestimento e
assentamento de alvenaria não-estrutural, concretos, pré-moldados sem fins estruturais (blocos,
tijolos, pavers, guias), drenagens, envelopamento de dutos, solo-cimento etc;
b) Pedrisco: drenagem; artefatos de concreto como: blocos de vedação, pisos intertravados, tubos,
etc.;
c) Britas 1 e 2: concretos não-estruturais, pavimentações e drenagem;
d) Rachão: base e sub-base em pavimentação; enchimento de gabiões; concreto ciclópico;
e) Bica corrida: obras pavimentação ( macadame, base, sub-base, leito e reforço do subleito);
encascalhamento de vias não-pavimentadas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
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Agregados Reciclados de RCD
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
R$ 25,00 / m³, a retirar na usina (out. 2006)
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

. 240
. 240
. 240
. 370
. 370
. 470
. 470
. 632
. 632
. 710
. 710
. 710
. 720
. 720
. 720
. 720
. 720
. 752
. 752
. 752
. 752
. 752

. 020
. 021
. 004
. 020
. 020
. 007
. 008
.
.
.
.

003
001
002
005

.
.
.
.

020
001
003
004

CANTEIRO DE OBRAS
Drenagem e esgotamento
Dreno com areia grossa artificial reciclada de RCD
Dreno com brita artificial reciclada de RCD
Controle de erosão e sedimentação
Gabião
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento com rachão artificial reciclado de RCD
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto com agregado artificial reciclado de RCD
Bases e lastros com ligante
Concreto não-estrurural preparado com betoneira
Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento
Bases e lastros sem ligante
Base de brita graduada
Base de macadame hidráulico para pavimentação
Base Telford de rachões para pavimentação
Lastro de areia
Pavimentos de concreto
Passeio em concreto
Pavimentação articulada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação rústica, utilizando concreto para lastro
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

. 752
. 753
. 753
. 770
. 770
. 770
. 770
. 790
. 790
. 820
. 820
. 821
. 821
. 821
. 830
. 830
. 850
. 850
. 60
. 60
. 60
. 60
. 280
. 280
. 280
. 280
. 290
. 290
. 350
. 350

04 . 350
07
07 . 110
07 . 110
07
07
09
09
09
09
09
09
09

. 185
. 185
. 505
. 505
. 505
. 605
. 605
. 705

. 006 Piso rústico, em concreto ripado, formando quadrados de 1,20 x 1,20 m
Piso cimentado
. 001 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia
Guias e sarjetas
. 002 Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada no local
. 003 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva
. 020 Sarjeta ou sarjetão de concreto
Superfícies de atletismo
. 020 Piso para quadra de esportes, tipo saibro
Cercas
. 001 Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado
Muros de fechamento
. 001 Muro com mourão e placa pré-fabricado de concreto armado
. 002 Muro divisório com blocos de concreto
Muros de arrimo
. 020 Muro de arrimo com gabiões
CONCRETO
Rasgos e enchimentos em concreto
. 007 Envelope de concreto para proteção de tubulações enterradas
ALVENARIAS
Argamassas para alvenaria
. 202 Argamassa de cimento e agregado miúdo sem função estrutural
. 201 Argamassa mista de cimento, cal e agregado miúdo sem função estrutural
. 200 Argamassa pré-fabricada, sem função estrutural
Peças de concreto incorporando resíduos ou materiais reciclados - vedação
. 001 Blocos de concreto para alvenaria
. 003 Blocos de concreto pré-moldados para pavimentação
. 002 Elementos vazados de concreto
Peças de solo-cimento
. 001 Tijolos de solo-cimento com a indlusão de agregados de RCD
Rasgos e enchimentos em alvenaria
. 007 Enchimento de rasgos em alvenaria, com argamassa de cimento e agregado
miúdo
. 008 Enchimento de rasgos em alvenaria, com argamassa mista
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
. 020 Regularização de superfície horizontal e vertical com argamassa de cimentoareia
Proteções mecânicas
. 020 Proteção mecânica com argamassa de cimento-agregado miúdo
ACABAMENTOS
Argamassas para forros
. 020 Chapisco em forros
. 021 Emboço em forros, com argamassa mista de cimento-agregado miúdo
Regularizações de base para pisos
. 020 Regularização de base, com argamassa, para revestimento de piso
Argamassas para paredes
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09
09
10
10
10

. 705 . 050 Chapisco sobre paredes
. 705 . 051 Emboço de argamassa mista sobre paredes
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
. 640
Divisórias fixas
. 640 . 021 Divisórias com placas pré-fabricadas de concreto armado
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Asfalto-borracha ECOFLEX
GRUPO GRECA ASFALTOS
Avenida das Araucárias, 5126 - Araucária - PR
CEP: 83707-000 - Tel. (41) 0643-2179 - Fax: (41) 0643-1010
Homepage: www.greca-asfaltos.com.br - E-mail: araucária@grecaasfaltos.com.br
Produto:
Ligante asfáltico modificado com borracha reciclada de
pneus
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
A granel.

Processo de obtenção:
Composição e proporcionamento do produto não divulgado pelo produtor. O ligante asfáltico
convencional é modificado para ficar compatível com a adição de borracha reciclada, de pneus
triturados. O asfalto deve conter uma relação asfaltenos/aromáticos compatível com a adição de
borracha reciclada. A adição da borracha ao asfalto é realizada em reator especial, por meio de
processo físico-químico, obtendo-se uma mistura homogênea e estável entre as substâncias
empregadas.
Procedência:
BORRACHAS - Pneumáticos
Características
Aspecto similar aos ligantes asfálticos convencionais
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
15 a 20 % borracha reciclada de pneus inservíveis
Utilização:
Em recapeamento de rodovias ou vias urbanas, em substituição ao ligante asfáltico convencional
utilizado em concretos asfálticos. O ligante modificado em função das suas características poderá
ser aplicado em diferentes tipos de revestimento, seja em misturas asfálticas ou em revestimentos
por penetração. O proporcionamento dos materiais (agregados e fillers) deve ser adequado ao
ligante asfáltico modificado. Os equipamentos empregados na mistura, espalhamento e
compactação são os convencionais, requerendo ajustes especiais de temperatura. Já os
caminhões utilizados no transporte necessitam agitadores especiais e temperatura mais elevada,
em relação ao ligante convencional, devido à viscosidade mais elevada.
Vantagens potenciais dos concretos asfálticos com asfalto-borracha: aumento da flexibilidade,
aumento da durabilidade do revestimento, redução do fissuramento, incremento na vida útil do
pavimento, redução na velocidade de envelhecimento por oxidação, melhora a aderência dos
pneus com a pista, redução no ruído provocado pelo rolamento, redução no espaço necessário à
frenagem, redução na aquaplanagem.
O produtor estima a incorporação da borracha de cerca de 1000 pneumáticos inservíveis ao asfaltoborracha, por quilometro de pista recapeada, com 4 cm de espessura, de concreto betuminoso
usinado a quente, CBUQ.
O asfalto-borracha já foi empregado em rodovias e vias urbanas nos estados do Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo e Bahia, com resultados promissores.
O preço da massa asfáltica aplicada ao pavimento, empregando asfalto-borracha, é cerca de 16,7
% mais, em relação à mistura com ligante convencional, segundo o produtor. Entretanto, de acordo
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com o produtor, este aumento de custo poderá ser compensado com a redução da espessura das
camadas empregadas, devido à elevação do desempenho obtida com a melhoria das qualidades
da mistura com asfalto-borracha.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Cascavel (PR): cascavel@grecaasfaltos.com.br; tel. 0300-789-4262 45
São José dos Campos (SP): sjcampos@grecaasfaltos.com.br; tel.0300-789-4262 12
Guarulhos (SP): guarulhos@grecaasfaltos.com.br; tel.0300-789-4262 11
Paulínia (SP): paulinia@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 19
São José Do Rio Preto (SP): sjrpreto@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 17
Betim (MG): betim@grecaasfaltos.com.br, 0300-789-4262 31
Campo Grande (MS): cgrande@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 67
Esteio (RS): esteio@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 51
Assistência Técnica:
Cascavel (PR): cascavel@grecaasfaltos.com.br; tel. 0300-789-4262 45
São José dos Campos (SP): sjcampos@grecaasfaltos.com.br; tel.0300-789-4262 12
Guarulhos (SP): guarulhos@grecaasfaltos.com.br; tel.0300-789-4262 11
Paulínia (SP): paulinia@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 19
São José Do Rio Preto (SP): sjrpreto@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 17
Betim (MG): betim@grecaasfaltos.com.br, 0300-789-4262 31
Campo Grande (MS): cgrande@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 67
Esteio (RS): esteio@grecaasfaltos.com.br, tel.0300-789-4262 51
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
CANTEIRO DE OBRAS
02 . 740
Pavimentos flexíveis
02 . 740 . 002 Concreto asfáltico usinado a quente para pavimentação
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02 . 740 . 020 Tratamento superficial triplo com asfalto-borracha
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Blocos Cerâmicos BRIOSCHI
CERÂMICA BRIOSCHI
Bairro Campestre - Piracicaba - SP
CEP:

- Tel. (19) 3426-4131 - Fax:

Homepage: - E-mail:
Produto:
Blocos cerâmicos
Este produto aguarda parceiros comerciais e industriais.
Apresentação
Blocos com dimensões (cm) 9 X 19 X 19 - 11,5 X 14 X 24 e
14 X 19 X 29.
Processo de obtenção:
Blocos cerâmicos são produzidos com argila e adição de 10 a 30 % de resíduos da indústria de
papel e celulose (caulim e polpa celulósica). O resíduo é destorroado e homogeneizado com a
argila, moldado por extrusão e queimado em fornos convencionais da indústria cerâmica.
Procedência:
MISTOS - Argila, resíduos celulósicos e caulim
Características
Massa específica, aspecto, textura e resistência mecânica similares aos blocos cerâmicos
convencionais. Segundo informações do produtor, não incorpora resíduos tóxicos, de acordo com
análises realizadas pela CETESB.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
10 a 30 % (celulose e caulim)
Utilização:
Utiliza as mesmas técnicas, materiais e ferramentais aplicáveis à produção de alvenarias com
blocos cerâmicos convencionais.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
9 X 19 X 19: R$ 180,00; 11,5 X 14 X 24: R$ 210,00 e 14 X 19 X 29: R$ 420,00. Preços por milheiro,
base jun. 2006, posto fábrica.
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
04
04
04

CANTEIRO DE OBRAS
. 821
Muros de fechamento
. 821 . 020 Muro divisório com blocos cerâmicos
ALVENARIAS
. 211
Peças de barro e cerâmica - Vedação
. 211 . 050 Alvenaria com bloco de cerâmica adicionada de celulose
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ECOBLOCO
Rua Nilo Antônio Gazire,147 - Bairro Estoril - Belo Horizonte - MG
CEP: 30455-570 - Tel. (31) 3277-9384 - Fax:
Homepage: http://www.rincon.com.br/ecobloco/index.htm - E-mail:
Produto:
Blocos de concreto para vedação, com agregados
reciclados de RCD
Este produto aguarda parceiros comerciais e industriais.
Apresentação
Blocos não-estruturais nas dimensões (cm) 9 X 39 X 19
(não-vazado); 14 X 39 X 19 (vazado e não-vazado) e 19 X
39 X19 14 X 39 X 19 (vazado e não-vazado).
Processo de obtenção:
Os blocos são produzidos em sistema de cooperativa, utilizando agregados reciclados de RCD da
Usina Estoril, Belo Horizonte, MG. O processo produtivo utiliza técnicas e equipamentos aplicáveis
à produção de blocos de concreto convencionais.
Procedência:
RCD (CLASSE A) - Misto
Características
Aspecto e textura idênticos aos blocos convencionais, apresentando coloração variegada.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
Agregados reciclados de RCD - taxa não divulgada.
Utilização:
Utiliza as mesmas técnicas, materiais e ferramentais aplicáveis à produção de alvenarias com
blocos de concreto convencionais. Destinam-se a alvenarias não-estruturais.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
04
04
04
04
04

CANTEIRO DE OBRAS
. 821
Muros de fechamento
. 821 . 002 Muro divisório com blocos de concreto
ALVENARIAS
. 221
Peças de concreto - Vedação
. 221 . 050 Alvenaria com blocos de concreto com agregado reciclado de RCD
. 280
Peças de concreto incorporando resíduos ou materiais reciclados - vedação
. 280 . 002 Elementos vazados de concreto
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RECIBLOCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Estrada Municipal Antonio Abdalla - Piracicaba - SP
CEP: 13400-970 - Tel. (19) 3426-4507 - Fax: (19) 3426-4507
Homepage: - E-mail:
Produto:
Blocos e canaletas de concreto com areia de fundição.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Medidas em centímetros.Blocos e canaletas 19 x 39 (alt. x
compr.), espessuras 9, 14 ou 19 cm. Meios-blocos 19 x 19
(alt. X conpr.), espessuras 9, 14 ou 19 cm.
Processo de obtenção:
O resíduo de fundição (areia, melaço de cana, cimento) benefiiciado é misturado em bentoneira
com areia, cimento e água, de maneira idêntica à fabricação de blocos convencionais. A mistura
pronta vai para a vibro-prensa para fabricação dos componentes pré-moldados. As etapas
seguintes são a cura, a paletização e a estocagem.
Procedência:
MINERAIS NÃO-METÁLICOS - Areia de fundição
Características
Utilizáveis em alvenaria não-estrutural ou de vedação. Características semelhantes às dos blocos e
canaletas convencionais de concreto. Apresenta cor cinza pronunciada. A areia de fundição não
contém resinas fenólicas e tem laudo de aprovação da CETESB.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100% da areia utilizada é reciclada
Utilização:
Os blocos e canaletas são utilizados de maneira idêntica aos blocos de concreto convencionais, em
alvenarias divisórias ou não-estruturais. Utiliza as mesmas técnicas, ferramental, argamassas e
grautes das alvenarias convencionais.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Resistência média à compressão 4,5 MPa, conforme relatório de ensaio da L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
Os preços são de 5 a 15 % inferiores aos blocos convencionais oferecidos pela concorrência local,
conforme informações do produtor.
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
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ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
04
04
04
04
04

CANTEIRO DE OBRAS
. 821
Muros de fechamento
. 821 . 002 Muro divisório com blocos de concreto
ALVENARIAS
. 221
Peças de concreto - Vedação
. 221 . 052 Alvenaria com blocos de concreto com areia recuperada de fundição
. 280
Peças de concreto incorporando resíduos ou materiais reciclados - vedação
. 280 . 001 Blocos de concreto para alvenaria
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Chapa lisa ECOTOP
ECOTOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Antonio Saviano, n° 255 - Barueri - SP
CEP: 06413-205 - Tel. (11) 4168-3111 - Fax: (11) 4168-1771
Homepage: www.ecotop.com.br - E-mail: ecotop@terra.com.br
Produto:
Chapas lisas de aglomerado polietileno/alumínio.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Chapas lisas de 2,20 m x 1,10 m com espessuras 6 mm de
fabricação seriada e 8 ou 10 mm sob encomenda.
Processo de obtenção:
O processo de produção consiste na trituração com moinhos de facas de aparas de laminados de
polietileno de baixa densidade e alumínio, provenientes de bisnagas para creme dental, originadas
durante a manufatura ou após-consumo, e posterior prensagem a quente. Revestidas com filme de
polietileno removível, têm aplicação similar às chapas de compensado ou aglomerado de madeira.
Procedência:
MISTOS - Embalagens de dentifrícios - laminados de polietileno de baixa densidade e alumínio
Características
Possuem na sua composição cerca de 25% de alumínio e 75% de polietileno de baixa densidade.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Aplicações similares às chapas de compensado ou aglomerado de madeira. Podem ser serradas,
furadas, parafusadas ou pregadas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Engeplás - Giovanno - (41) 338.7756/7790
Assistência Técnica:
ND

292

Chapa lisa ECOTOP
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
03
03
03
06
06
06
07
07
07
09
09
09
10
10
10
12
12
12
12
12
12

CANTEIRO DE OBRAS
. 875
Abrigos para canteiro
. 875 . 001 Abrigo provisório para alojamento e depósito de materiais e ferramentas
CONCRETO
. 110
Fôrmas para concreto estrutural
. 110 . 020 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
MADEIRAS E PLÁSTICOS
. 165
Tapumes de aglomerados mistos reciclados
. 165 . 002 Tapumes de chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
. 420
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
. 420 . 002 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
ACABAMENTOS
. 501
Forros de resíduos e de materiais reciclados
. 501 . 002 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
. 640
Divisórias fixas
. 640 . 020 Divisórias leves
MOBILIÁRIO
. 100
Decoração interna
. 100 . 001 Diversos
. 710
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
. 710 . 007 Bancos, cadeiras, mesas e armários
. 710 . 006 Lixeiras
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Chapa lisa ECOWAY
ECOWAY SISTEMAS DE RECICLAGEM LTDA
Rod. V. P. Hermenegildo Tonoli nº 3800, km 6,5 - Itupeva - SP
CEP: 13295-000 - Tel. (11) 4496-3764 - Fax: (11) 4496-3778
Homepage: ND - E-mail: ecoway@dglnet.com.br
Produto:
Chapas lisas de aglomerado polietileno/alumínio.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Chapas lisas de 2,20 m x 1,10 m com espessuras de 3 a 12
mm, de mm em mm.
Processo de obtenção:
O processo de produção consiste na trituração com moinhos de facas de aparas de laminados de
polietileno de baixa densidade e alumínio, provenientes de bisnagas para creme dental, originadas
durante a manufatura ou após-consumo, e posterior prensagem a quente. Revestidas com filme de
polietileno removível, têm aplicação similar às chapas de compensado ou aglomerado de madeira.
Procedência:
MISTOS - Embalagens de dentifrícios - laminados de polietileno de baixa densidade e alumínio
Características
Possuem na sua composição cerca de 25% de alumínio e 75% de polietileno de baixa densidade.
Massa específica 900 kg/m³.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Aplicações similares às chapas de compensado ou aglomerado de madeira. Podem ser serradas,
furadas, parafusadas ou pregadas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
03
03
03
06
06
06
07
07
07
09
09
09
10
10
10
12
12
12
12
12
12

CONCRETO
. 110
Fôrmas para concreto estrutural
. 110 . 020 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
MADEIRAS E PLÁSTICOS
. 165
Tapumes de aglomerados mistos reciclados
. 165 . 002 Tapumes de chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
. 420
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
. 420 . 002 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
ACABAMENTOS
. 501
Forros de resíduos e de materiais reciclados
. 501 . 002 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
. 640
Divisórias fixas
. 640 . 020 Divisórias leves
MOBILIÁRIO
. 100
Decoração interna
. 100 . 001 Diversos
. 710
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
. 710 . 007 Bancos, cadeiras, mesas e armários
. 710 . 006 Lixeiras
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Chapa lisa IBAPLAC
IBAPLAC PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA
Av. São João n° 630 - Ibaté - SP
CEP: 14815-000 - Tel. (16) 3343-1747 - Fax: (16) 3343-1737
Homepage: www.ibaplac.com.br - E-mail: ibaplac@w1.com.br
Produto:
Chapas lisas de polietileno/alumínio/celulose.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Chapas lisas, espessuras de 4 a 15 mm, largura 1,10 m,
comprimento 2,20 m. O acabamento superficial pode ser o
natural (placas PT), podendo receber ainda revestimento
superficial em ambas as faces com papel "kraft" de 60 ou
80 g/m2 (placas T). As placas T podem receber pintura com
emulsão PVA ou esmalte sintético.
Processo de obtenção:
O processo de produção consiste na secagem de embalagens longa vida, trituração com moinhos
de faca e prensagem a 180 °C, podendo ser revestidas com filme de polietileno ou de alumínio.
Aplicação similar às de fibro-cimento.
Procedência:
MISTOS - Embalagens cartonadas - laminados de polietileno de baixa densidade, cartão e alumínio
Características
Peso unitário 7,5 kg/m2.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
As chapas podem ser cortadas, furadas, pregadas ou parafusadas, não havendo contra-indicação
para usos em áreas externas, permitindo a aplicação de pintura. Pode ser aplicado em movelaria,
divisórias, forros, tapumes, construções provisórias em obras, fechamentos externos de galpões,
entre outras aplicações.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
1 - NBR 9486/1986: Compensado - Determinação da absorção de água. Resultados obtidos em
chapas PT, espessura 12 mm - absorção de água em relação à massa inicial - valor médio 15,2%
(Laboratório de madeiras e de estruturas de madeira - EESC, 2001);
2 - NBR 9533/1986: Compensado - Determinação da resistência à flexão estática. - EESC, 2001.
Resultados obtidos: a) chapa PT com espessura 12 mm - resistência à flexão média 9,06 Mpa,
módulo de eslasticidade médio 429,4 Mpa; b) chapa PT com espessura 15 mm - resistência à
flexão média 10,9 Mpa, módulo de eslasticidade médio 452,8 Mpa.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
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ND
Representantes Comerciais:
João Rosa (16) 3371.6901
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
06
06
06
07
07
07
09
09
09
10
10
10
12
12
12
12
12
12

. 875
. 875 . 001
. 165
. 165 . 001

. 420
. 420 . 001
. 501
. 501 . 001
. 640
. 640 . 020
. 100
. 100 . 001
. 710
. 710 . 007
. 710 . 006

CANTEIRO DE OBRAS
Abrigos para canteiro
Abrigo provisório para alojamento e depósito de materiais e ferramentas
MADEIRAS E PLÁSTICOS
Tapumes de aglomerados mistos reciclados
Tapumes de chapas de aglomerado polietileno de baixa
densidade/alumínio/celulose
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
ACABAMENTOS
Forros de resíduos e de materiais reciclados
Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
Divisórias fixas
Divisórias leves
MOBILIÁRIO
Decoração interna
Diversos
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
Bancos, cadeiras, mesas e armários
Lixeiras
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Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS
VOTORANTIM CIMENTOS LTDA
Praça Prof. José Lannes, 40 - 7º andar - São Paulo - SP
CEP: 04571-100 - Tel. (11) 2162-0600 - Fax: (11) 2162-0630
Homepage: www.votorantim-cimentos.com.br - E-mail:
Produto:
Cimento Portland Alto-forno CPIII-32 RS e CPIII-40 RS

Apresentação
Disponíveis somente a granel. Os cimentos CPIII - 32/40
RS da Votorantim Cimentos são comercializados com as
marcas Votoran e Itau, conforme as regiões onde é
distribuído.
Processo de obtenção:
O clínquer obtido a partir da calcinação do calcáreo e argila é resfriado e moído, sofrendo
posteriormente a adição de gesso, escória de alto-forno e materiais carbonáticos. As escórias
granuladas de alto-forno, resíduos não-inertes da indústria siderúrgica, são pozolanas artificiais que
podem ser moídas juntas ou separadas do clínquer. Os cimentos de alto-forno apresentam
potencial economia no consumo de energia, considerando-se todo o ciclo produtivo. A emissão de
gases de efeito estufa (CO2, CH4 e Nox) também é potencialmente reduzida, em comparação com
os demais tipos de cimento que não incorporem adições.
Procedência:
MISTOS - Escórias de alto-forno da indústria siderúrgica
Características
Cimentos classes 32 e 40. Composição percentual, em massa (NBR5735):
a) Clínquer + gesso - 25 a 65 %;
b) Escórias de alto-forno - 35 a 70 %;
c) Material carbonático - 0 a 10 %
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
6 a 14 % cinzas da queima de carvão mineral
Utilização:
Indicados especialmente para aplicações expostas a ambientes agressivos ou sujeitas ao ataque
de sulfatos como: esgoto, água do mar e alguns tipos de solo agressivo. Apresentam calor de
hidratação reduzido, com potencial redução do fissuramento, o que os torna indicado para
elementos com grandes massas, como: barragens, blocos de fundações de elevadas dimensões e
pavimentações.
Pode ser utilizado em: argamassas de assentamento e de revestimento; concretos com e sem fins
estruturais; pré-moldados; pisos e pavimentos; revestimentos em meios agressivos.
Os cimentos CPIII-32/40 RS tendem a apresentar menor desenvolvimento inicial de resistência,
ante os cimentos sem adições, sem prejuízo, contudo, da resistência final. Recomenda-se,
portanto, a correta avaliação das resistências, para efetuarem-se as desformas de elementos
estruturais. Em elementos pré-fabricados a desforma poderá ser abreviada mediante cura úmida, a
vapor.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Composição (NBR5735), finura, tempo de pega, expansibilidade, resistência à compressão, perda
ao fogo, e teores de MgO, de SO3 e de CO2.
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Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
08007019898
Assistência Técnica:
08007019898
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

. 450
. 450
. 460
. 460
. 460
. 460
. 460
. 470
. 470
. 632
. 632
. 632
. 710
. 710
. 710
. 752
. 752
. 752
. 752

. 050
.
.
.
.

051
050
052
053

. 019
. 022
. 021
. 007
. 008
. 020
. 001
. 003

CANTEIRO DE OBRAS
Fundações e elementos portantes
Estaca moldada in loco
Fundações com perfuração prévia
Broca
Estaca escavada
Sapata
Tubulão
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto armado
Tubos de concreto simples
Bases e lastros com ligante
Concreto não-estrurural preparado com betoneira
Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento
Pavimentos de concreto
Passeio em concreto
Pavimentação articulada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
07
07

. 752
. 753
. 753
. 770
. 770
. 770
. 770
. 820
. 820
. 821
. 821
. 821

07
07
07
07
07
09
09
09
09
09
09
10
10
10

. 185
. 185
. 320
. 320
. 320

. 310
. 310
. 340
. 340
. 400
. 400
. 60
. 60
. 60
. 60
. 221
. 221
. 222
. 222
. 110
. 110

. 505
. 505
. 505
. 605
. 605
. 640
. 640

. 006 Piso rústico, em concreto ripado, formando quadrados de 1,20 x 1,20 m
Piso cimentado
. 001 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia
Guias e sarjetas
. 002 Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada no local
. 003 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva
. 020 Sarjeta ou sarjetão de concreto
Cercas
. 001 Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado
Muros de fechamento
. 001 Muro com mourão e placa pré-fabricado de concreto armado
. 002 Muro divisório com blocos de concreto
CONCRETO
Concreto estrutural
. 060 Concreto estrutural - resistências diversas
Concreto leve
. 050 Concreto leve para aplicações diversas
Concreto pré-fabricado
. 050 Concreto pré-moldado para aplicações diversas
ALVENARIAS
Argamassas para alvenaria
. 204 Argamassas convencionais
. 203 Argamassas pré-fabricadas
. 205 Grautes
Peças de concreto - Vedação
. 053 Alvenarias com blocos de concreto
Peças de concreto - Estrutural
. 020 Alvenarias com blocos de concreto
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
. 020 Regularização de superfície horizontal e vertical com argamassa de cimentoareia
Proteções mecânicas
. 020 Proteção mecânica com argamassa de cimento-agregado miúdo
Telhas
. 054 Telhas de concreto
. 053 Telhas de fibrocimento
ACABAMENTOS
Argamassas para forros
. 020 Chapisco em forros
. 021 Emboço em forros, com argamassa mista de cimento-agregado miúdo
Regularizações de base para pisos
. 020 Regularização de base, com argamassa, para revestimento de piso
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
Divisórias fixas
. 021 Divisórias com placas pré-fabricadas de concreto armado

300

Cimento Portland Composto com Pozolana CPII-Z-32
VOTORANTIM CIMENTOS LTDA
Praça Prof. José Lannes, 40 - 7º andar - São Paulo - SP
CEP: 04571-100 - Tel. (11) 2162-0600 - Fax: (11) 2162-0630
Homepage: www.votorantim-cimentos.com.br - E-mail:
Produto:
Cimento Portland composto com pozolana CPII-Z-32

Apresentação
Sacos de 50 Kg e a granel. O cimento CPII-Z- 32 da
Votorantim Cimentos é comercializado com as marcas
Votoran, Itau, Tocantins, Poty e Aratu, conforme as regiões
onde é distribuído.
Processo de obtenção:
O clínquer obtido a partir da calcinação do calcáreo e argila é resfriado e moído, sofrendo
posteriormente a adição de gesso, pozolanas e materiais carbonáticos. Neste produto, as
pozolanas são obtidas das cinzas da queima de carvão mineral, em usinas termelétricas, com
maior frequência nas regiões sul e nordeste. As cinzas volantes tornam-se reativas, atuando como
aglomerante hidráulico, quando finamente moídas. Os cimentos pozolânicos apresentam potencial
economia no consumo de energia, considerando-se todo o ciclo produtivo. A emissão de gases de
efeito estufa (CO2, CH4 e Nox) também é potencialmente reduzida, em comparação com os
demais tipos de cimento que não incorporem adições.
Procedência:
CINZAS DIVERSAS - Cinzas da queima de carvão mineral
Características
Cimento classe 32. Composição percentual, em massa (NBR11578):
a) Clínquer + gesso - 76 a 94 %;
b) Material pozolânico - 6 a 14 %;
c) Material carbonático - 0 a 10 %
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
6 a 14 % cinzas da queima de carvão mineral
Utilização:
Apresenta moderada resistência ao ataque de sulfatos, para aplicações como: esgoto, água do mar
e alguns tipos de solo agressivo. Pode ser utilizado em: argamassas de assentamento e de
revestimento; concretos com e sem fins estruturais; pré-moldados; pisos e pavimentos;
revestimentos em meios agressivos.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Composição (NBR 11578), finura, tempo de pega, expansibilidade, resistência à compressão, perda
ao fogo, e teores de MgO, de SO3 e de CO2.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
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ND
Representantes Comerciais:
08007019898
Assistência Técnica:
08007019898
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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.
.
.

020
001
003
006

. 001
. 002

CANTEIRO DE OBRAS
Fundações e elementos portantes
Estaca moldada in loco
Fundações com perfuração prévia
Broca
Estaca escavada
Sapata
Tubulão
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto armado
Tubos de concreto simples
Bases e lastros com ligante
Concreto não-estrurural preparado com betoneira
Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento
Pavimentos de concreto
Passeio em concreto
Pavimentação articulada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Piso rústico, em concreto ripado, formando quadrados de 1,20 x 1,20 m
Piso cimentado
Piso cimentado com argamassa de cimento e areia
Guias e sarjetas
Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada no local
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02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
07
07

. 770
. 770
. 820
. 820
. 821
. 821
. 821

07
07
07
07
07
09
09
09
09
09
09
10
10
10

. 185
. 185
. 320
. 320
. 320

. 310
. 310
. 340
. 340
. 400
. 400
. 60
. 60
. 60
. 60
. 221
. 221
. 222
. 222
. 110
. 110

. 505
. 505
. 505
. 605
. 605
. 640
. 640

. 003 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva
. 020 Sarjeta ou sarjetão de concreto
Cercas
. 001 Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado
Muros de fechamento
. 001 Muro com mourão e placa pré-fabricado de concreto armado
. 002 Muro divisório com blocos de concreto
CONCRETO
Concreto estrutural
. 060 Concreto estrutural - resistências diversas
Concreto leve
. 050 Concreto leve para aplicações diversas
Concreto pré-fabricado
. 050 Concreto pré-moldado para aplicações diversas
ALVENARIAS
Argamassas para alvenaria
. 204 Argamassas convencionais
. 203 Argamassas pré-fabricadas
. 205 Grautes
Peças de concreto - Vedação
. 053 Alvenarias com blocos de concreto
Peças de concreto - Estrutural
. 020 Alvenarias com blocos de concreto
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
. 020 Regularização de superfície horizontal e vertical com argamassa de cimentoareia
Proteções mecânicas
. 020 Proteção mecânica com argamassa de cimento-agregado miúdo
Telhas
. 054 Telhas de concreto
. 053 Telhas de fibrocimento
ACABAMENTOS
Argamassas para forros
. 020 Chapisco em forros
. 021 Emboço em forros, com argamassa mista de cimento-agregado miúdo
Regularizações de base para pisos
. 020 Regularização de base, com argamassa, para revestimento de piso
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
Divisórias fixas
. 021 Divisórias com placas pré-fabricadas de concreto armado
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VOTORANTIM CIMENTOS LTDA
Praça Prof. José Lannes, 40 - 7º andar - São Paulo - SP
CEP: 04571-100 - Tel. (11) 2162-0600 - Fax: (11) 2162-0630
Homepage: www.votorantim-cimentos.com.br - E-mail:
Produto:
Cimento Portland Pozolanico CPIV-32

Apresentação
Sacos de 50 Kg e a granel. O cimento CPIV-32 da
Votorantim Cimentos é comercializado com as marcas
Votoran, Itau, Tocantins, Poty e Aratu, conforme as regiões
onde é distribuído.
Processo de obtenção:
O clínquer obtido a partir da calcinação do calcáreo e argila é resfriado e moído, sofrendo
posteriormente a adição de gesso, pozolanas e materiais carbonáticos. Neste produto, as
pozolanas são obtidas das cinzas da queima de carvão mineral, em usinas termelétricas, com
maior frequência nas regiões sul e nordeste. As cinzas volantes tornam-se reativas, atuando como
aglomerante hidráulico, quando finamente moídas. Os cimentos pozolânicos apresentam potencial
economia no consumo de energia, considerando-se todo o ciclo produtivo. A emissão de gases de
efeito estufa (CO2, CH4 e Nox) também é potencialmente reduzida, em comparação com os
demais tipos de cimento que não incorporem adições.
Procedência:
CINZAS DIVERSAS - Cinzas da queima de carvão mineral
Características
Cimento classe 32. Composição percentual, em massa (NBR5736):
a) Clínquer + gesso - 45 a 85 %;
b) Material pozolânico - 15 a 50 %;
c) Material carbonático - 0 a 5 %
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
15 a 50 % cinzas da queima de carvão mineral
Utilização:
Indicado especialmente para aplicações expostas a ambientes agressivos ou sujeitas ao ataque de
sulfatos como: esgoto, água do mar e alguns tipos de solo agressivo. Pode ser utilizado em:
argamassas de assentamento e de revestimento; concretos com e sem fins estruturais; prémoldados; pisos e pavimentos; revestimentos em meios agressivos.
Os cimentos pozolânicos tendem a apresentar menor desenvolvimento inicial de resistência, ante
os cimentos sem adições, sem prejuízo, contudo, da resistência final. Recomenda-se, portanto, a
correta avaliação das resistências, para efetuarem-se as desformas de elementos estruturais.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Composição (NBR 5736), finura, tempo de pega, expansibilidade, resistência à compressão, perda
ao fogo, e teores de MgO, de SO3 e de CO2.
Certificações:
ND
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INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
08007019898
Assistência Técnica:
08007019898
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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CANTEIRO DE OBRAS
Fundações e elementos portantes
Estaca moldada in loco
Fundações com perfuração prévia
Broca
Estaca escavada
Sapata
Tubulão
Alvenaria de embasamento
Alvenaria de embasamento
Drenos e coletores de águas pluviais
Tubos de concreto armado
Tubos de concreto simples
Bases e lastros com ligante
Concreto não-estrurural preparado com betoneira
Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento
Pavimentos de concreto
Passeio em concreto
Pavimentação articulada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia
Piso rústico, em concreto ripado, formando quadrados de 1,20 x 1,20 m
Piso cimentado
Piso cimentado com argamassa de cimento e areia
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
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03
03
03
03
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04
04
04
04
04
04
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. 770
. 770
. 820
. 820
. 821
. 821
. 821
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07
07
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. 185
. 185 . 020
. 320
. 320 . 054
. 320 . 053

. 002
. 003
. 020
. 001
. 001
. 002

. 310
. 310 . 060
. 340
. 340 . 050
. 400
. 400 . 050
. 60
. 60
. 60
. 60
. 221
. 221
. 222
. 222

. 204
. 203
. 205
. 053
. 020

. 110
. 110 . 020

. 505
. 505 . 020
. 505 . 021
. 605
. 605 . 020
. 640
. 640 . 021

Guias e sarjetas
Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada no local
Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva
Sarjeta ou sarjetão de concreto
Cercas
Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado
Muros de fechamento
Muro com mourão e placa pré-fabricado de concreto armado
Muro divisório com blocos de concreto
CONCRETO
Concreto estrutural
Concreto estrutural - resistências diversas
Concreto leve
Concreto leve para aplicações diversas
Concreto pré-fabricado
Concreto pré-moldado para aplicações diversas
ALVENARIAS
Argamassas para alvenaria
Argamassas convencionais
Argamassas pré-fabricadas
Grautes
Peças de concreto - Vedação
Alvenarias com blocos de concreto
Peças de concreto - Estrutural
Alvenarias com blocos de concreto
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Impermeabilização com material betuminoso e argamassa
Regularização de superfície horizontal e vertical com argamassa de cimentoareia
Proteções mecânicas
Proteção mecânica com argamassa de cimento-agregado miúdo
Telhas
Telhas de concreto
Telhas de fibrocimento
ACABAMENTOS
Argamassas para forros
Chapisco em forros
Emboço em forros, com argamassa mista de cimento-agregado miúdo
Regularizações de base para pisos
Regularização de base, com argamassa, para revestimento de piso
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
Divisórias fixas
Divisórias com placas pré-fabricadas de concreto armado
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Colunas ECOLOGY PLASTIC
ECOLOGY PLASTIC
R. Sinthes, nº 175, Distrito Industrial - Rio Claro - SP
CEP:

- Tel. (11) 3535-4445 - Fax: (11) 3535-4445

Homepage: www.ecologyplastic.com.br - E-mail:
Produto:
Pilares, pontaletes e mourões em "madeira plástica".
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Seção retangular (mm): 80 x 80, 100 x 100, 75 x 120, 75 x
160, 75 x 220, 140 x 140, 180 x 180. Seção circular:
diâmetro (mm) 80 e 100. Seção hexagonal inscrita em um
círculo de diâmeto 190 mm. Há diversas opções de
comprimento, de até 4 m, com ou sem armadura
longitudinal de barras de aço.
Processo de obtenção:
Perfis de seção retangular, quadrada, sextavada ou circular, obtidos por moldagem, a quente, de
compósito plástico-fibras vegetais. Embalagens plásticas descartadas, de resinas PEAD e PEBD,
são fracionadas, higienizadas, transformadas em flocos, recebendo aditivos e fibras vegetais. As
fibras vegetais são obtidas do bagaço de cana, resíduo da moagem do vegetal na indústria sucroalcooleira. Este resíduo vegetal é submetido a um processo industrial para remoção da sacarose,
desidratado, picotado e classificado, conforme o comprimento das fibras, sendo posteriormente
embalado em sacos plásticos. A mistura de resíduos plásticos e vegetais, após o beneficiamento de
ambos, é proporcionada e homogeneizada. A partir da mistura obtem-se barras de diversas
conformações e comprimentos padronizados de até 4 m, por moldagem a quente. As barras podem
receber reforços de vergalhões de aço CA50. Massa específica situada entre 0,65 e 0,80 g/cm³,
segundo informações do produtor. É combustível.
Procedência:
MISTOS - Resinas plásticas e fibras
Características
As barras moldadas apresentam textura lisa, de cores mescladas e, analogamente à madeira,
podem ser serrados, furados, parafusados, aplainados e fresados. Segundo informações do
fabricante podem ser revestidos com pintura ou texturas (especificações não fornecidas).
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100 % (resíduos PEBD, PEAD e bagaço de cana).
Utilização:
Pilares para varandas e quiosques, cercas e fechamentos, suportes para placas de sinalização.

Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
1) Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia de Materiais: NBR 5739:
Concreto - ensaio de compressão de corpos cilíndricos. NBR 12142: Determinação à tração na
flexão em corpos de prova prismáticos - Método de ensaio. ASTM D770: Test Methods for Flexural
Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. ASTM D695
Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics.
2) Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos: Departamento de Arquitetura
e Urbanismo - Laboratório de Construção Civil: Ensaio de envelhecimento pelo UV, segundo ASTM
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G154-00: Standard Practices for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of
Nonmetallic Materials e ASTM D638-02: Standard Test Method for Tensile Propperties of Plastics.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
06
06
06
10
10
10

CANTEIRO DE OBRAS
. 820
Cercas
. 820 . 020 Cerca com mourão de compósito plástico-fibras vegetais
MADEIRAS E PLÁSTICOS
. 156
Estruturas em compósito plástico-fibras vegetais
. 156 . 001 Pilares em compósito plástico-fibras vegetais
PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA
. 430
Sinalização externa
. 430 . 020 Postes de compósito plástico-fibras vegetais p/ afixação de placas sinalização
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Conduítes DINOPLAST
DINOPLAST
Estrada Municipal, Km 1,5 - Bairro Cana do Reino - - Louveira - SP
CEP: 13290-970 - Tel. (19) 3878-1461 - Fax: (19) 3878-2175
Homepage: www.dinoplast.com.br - E-mail: dinoplast@louvernet.com.br
Produto:
Eletroduto corrugado de PEBD reciclado.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Eletrodutos corrugados, nas cores preta ou amarela,
diâmetros nominais (mm): 15, 18, 20 e 25 mm. Embalados
em rolos de 100 m ( diâm. 15 mm) ou e 50 m (diâm. 18 a 25
mm).
Processo de obtenção:
Embalagens de polietileno de alta densidade (PEAD), utilizadas para acondicionar agrotóxicos,
após tríplice lavada, são encaminhadas a centrais de recebimento autorizadas onde são prensadas
e enfardadas, de onde seguem para empresas recicladoras, acompanhadas de Termo de
Responsabilidade. Os próximos passos serão a separação por cor, retirada de rótulos, tampas e
outros resíduos, moagem, novamente lavadas em moinho, secagem, fundidas em extrusora,
recebendo aditivos e corantes e transformadas em grânulos e resfriadas. Devido à possibilidade de
existência de resíduos contaminantes, os novos produtos não poderão ser destinados a
embalagens para alimentos humanos ou de animais, cosméticos, etc. A partir deste ponto, a
moldagem de novos produtos ocorre da maneira usual, com máquinas extrusoras ou injetoras.
Procedência:
PLÁSTICOS - PEAD
Características
Utilizam 100% de material reciclado (PEAD)
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Instalações elétricas e de telefonia.

Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
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Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
16
16
16
16
16

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES
. 145
Eletrodutos e conexões de plástico reciclado
. 145 . 001 Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 15 mm
. 145 . 003 Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 20 mm
. 145 . 004 Eletrodutos flexíveis, corrugados ø 25 mm
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Cordas e fios ARTEPLÁS
ARTEPLÁS ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
Av. Adolfo Konder nº 1444 - Itajaí - SC
CEP: 88308-000 - Tel. (47) 341-4000 - Fax: (47) 341-4002
Homepage: www.arteplas.com.br - E-mail: arteplas@arteplas.com.br
Produto:
Cordas e fios elaborados com PET reciclado.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Rolos e carretéis contendo comprimentos variáveis em
função da bitola; meadas de 10, 20 ou 30 m (disponíveis
somente para alguns produtos). Há grande diversidade de
bitolas e cores no catálogo do fabricante.
Processo de obtenção:
As embalagens PET coletadas são fracionadas, derretidas, extrudadas, transformadas em grânu
los e transformados em fios de diversos diâmetros. A partir dos fios, torcidos, retorcidos ou
trançados, fabricam-se as cordas.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Informações disponíveis na home-page da empresa:
1 - CORDAS DE MULTIFILAMENTO - TRANÇADAS (PET)/ (Seda)-PET-Diâmetros (mm): 3, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 19 e 20-Cores: verde e verde/branca nas bitolas 4mm à 19mm e branca, verde e
verde/branca nas bitolas 4mm à 14 mm -Resistências à tração (kg) de 202 (3mm) a 2.529 (19 mm)
2 - MAX CORDA (Capa Dupla) - Cordas para Balancim-PET ?-Diâmetros (mm): 12, 14, 16, 20 e 25Cores: Branca-Resistências à tração (kg) de 1.122 (12 mm) a 4.386 ( 25 mm)
3 - CORDAS DE MULTIFILAMENTO - Torcidas/ Retorcidas (Seda)-PET ?-Diâmetros (mm): 2, 2,5,
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 33, 38 e 51-Cores: Grafite-Resistências à tração (kg) de 78 (2
mm) a 11.556 (51 mm)
4 - CORDAS DE MONOFILAMENTO - TRANÇADAS (PET)/ (Nylon)-PET e/ou nylon ?-Diâmetros
(mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 , 19 e 25-Cores: azul e preta (todas as bitolas)/ verde musgo
(bitolas 3mm à 19mm) - e azul (bitolas 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 7mm)-Resistências à tração (kg)
nylon - de 62 (3mm) a 1.265 (25 mm)
5 - CORDAS DE MONOFILAMENTOS - TORCIDAS (PET)/ (Nylon)-PET e/ou nylon ?-Diâmetros
(mm): 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 22-Cores: não divulgadas-Resistências à
tração (kg) Nylon - de 48 (2 mm) a 2.499 (25 mm)
6 - CORDAS MONOF. - TORCIDAS/ RETORCIDAS (PET)/ Nylon-PET e/ou nylon ?-Diâmetros
(mm): 25, 33, 38 e 51-Cores: não divulgadas-Resistências à tração (kg) Nylon - de 3.100 (25 mm) a
10.557 (51 mm)
7 - CORDAS - TORCIDAS/ AMARELA/PRETA (PET)/ Nylon-PET e/ou nylon ?-Diâmetros (mm): 8,
10, 12, 13, 16 e 19-Cores: Amarela/preta-PET (?) - 600 (8 mm) a 2.356 (19 mm)
8 - CORDAS BICOLORES (BRILHANTES) - seda-?-Diâmetros (mm): 8, 10, 12, 14, 16, 19 e 25Cores: azul, amarela, vermelha, preta, azul/amarela, amarela/azul; preta/amarela, amarela/preta,
amarela/azul/branca, vermelha/preta/branca, preta/vermelha/branca.-Resistências à tração (kg) 780
(8 mm) a 1.731 (14 mm).
9- O modelo Power-rope tem capa tripla e alma em poliester, diâmetro total 25 mm e capacidade de
tração 8.000 kg, segundo informações do fabricante.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
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Utilização:
Cabos para elevação, tração, amarração, segurança do trabalho e entelamento da edificação. O
modelo MaxCorda (capa dupla) pode ser utilizado em balancins, segundo informações do
fabricante. O modelo Power-Rope é indicado para rebocar veículos.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
O fabricante não divulga os ensaios de laboratório. Resistência à tração das cordas, segundo as
formas de entrelaçar e bitolas, estão disponíveis na home-page da empresa.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
0800.472223
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
02
02
02
11
11
11
14
14
14

CANTEIRO DE OBRAS
. 865
Entelamento da edificação
. 865 . 001 Proteção da edificação com tela de nylon
EQUIPAMENTOS
. 100
Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)
. 100 . 001 Cabos trava-quedas em balancins, cadeiras suspensas e andaimes
SISTEMAS DE TRANSPORTE
. 515
Transporte horizontal e vertical
. 515 . 120 Cabos e cordas para o transporte vertical de materiais com carretilhas

312

Eletrodutos em PVC LUMAPLASTIC
LUMAPLASTIC DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ESPECIAIS
Estrada São Marcos, 655 - Estância Tur´sitica do Embu - SP
CEP:

- Tel. (11) 4783-1569 - Fax: (11) 4783-4872

Homepage: www.lumaplastic.com.br - E-mail: lumaplastic@lumaplastic.com.br
Produto:
Eletrodutos rígidos e "bengalas" em PVC reciclado.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Barras de 3 m, cinza, diâmetros de 15 a 38 mm?

Processo de obtenção:
Após a coleta e separação, os produtos coletados, de variadas origens, são fragmentados, lavados,
fundidos e transformados em grânulos, podendo ser adicionado de corantes e aditivos. Extrusoras
ou injetoras são utilizadas na fabricação de produtos.
Procedência:
PLÁSTICOS - PVC
Características
Eletroduto plástico, convencional
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Instalações elétricas e de telefonia

Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
16
16
16
16
16
16

. 145
. 145
. 145
. 145
. 145

.
.
.
.

002
005
006
007

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÕES
Eletrodutos e conexões de plástico reciclado
Eletrodutos rígidos ø 15 mm
Eletrodutos rígidos ø 20 mm
Eletrodutos rígidos ø 25 mm
Eletrodutos rígidos ø 32 mm
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Madeira plástica POLICOG
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Brasil 44879 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 23078-001 - Tel. (21) 3408-9000 - Fax: (21) 3408-9030
Homepage: www.cogumelo.com.br - E-mail: vendas@cogumelo.com.br
Produto:
"Madeira plástica".
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Perfis com seções (mm²) 25 x 72 - 30 x 220 - 32 x 72 - 32 x
100 - 32 x 140 - 75 x 75 - 115 x 90 - 160 x 220 e 280 x 300
e comprimentos conforme especificações do cliente. Os
perfis não têm arestas vivas e estão disponíveis em
padrões com aparrência das madeiras nogueira, marfim e
cumaru. Sob encomenda podem ser fabricados em cores.
Processo de obtenção:
Perfis de seção retangular ou quadrada, obtidos através de processo industrial conhecido como
"pultrusão", ou seja, a inclusão de fibras durante a fase de extrusão.
Embalagens plásticas descartadas, de resinas diversas (não divulgadas pelo fabricante), são
prensadas, fracionadas, higienizadas, transformadas em flocos, recebendo a adição de aditivos e
pigmentos, dando início à "pultrusão", originando barras maciças, de seções variadas e
comprimentos padronizados.
Procedência:
MISTOS - Resinas plásticas e fibras
Características
Massa específica de 0,7 a 0,8 kg/dm³. Aspecto e textura semelhantes à madeira. Análogamente à
madeira pode ser serrado, furado, parafusado, aplainado e fresado. Não aceita pintura, colagem
somente com resina epóxi. O fabricante garante o produto por dez anos. É combustível.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Movelaria, deques de piscina e de ancoradouros, pontões, tabeiras e acabamentos em
madeiramentos de telhados, assoalhos, esquadrias, molduras, jardineiras, grelhas para
escoamento de águas pluviais, venezianas para ventilação, cercas, divisórias, forros, corrimãos,
escadas, pequenas pontes, pallets, embalagens, bate-rodas e outras, em substituição à madeira.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Propriedades mecânicas a 21°C:
1 - ASTM D6111-03: Standard Test Method for Bulk Density and Specific Gravity of Plastic Lumber
and Shapes by Displacement. Valores obtidos: massa específica 0,7 a 0,8 g/cm³;
2 - ASTM D6109-05: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastic Lumber and Related Products. Valores obtidos: módulo de elasticidade 8.015 kgf/cm²;
3 - ASTM D6108-03: Standard Test Method for Compressive Properties of Plastic Lumber and
Shapes. Valores obtidos: resistência à compressão longitudinal 122 kgf/cm²;
4 - ASTM D6117-97: Standard Test Methods for Mechanical Fasteners In Plastic Lumber and
Shapes. Ensaio de arrancamento de parafuso de diâmetro meia (?) polegada - valor obtido 340 kgf;
5 - ASTM D570-98: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. Valor obtido inferior a
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0,09%;
6 - ASTM D6341-98 Standard Test Method for Determination of the Linear Coefficient of Thermal
Expansion of Plastic Lumber and Plastic Lumber Shapes Between - 30 and 140°F (-34.4 and 60°C).
Valor obtido 0,0099 cm/m/°C;
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
Preço de referência: cerca de 20% acima do preço do ipê beneficiado.
Representantes Comerciais:
1 - Salvador (BA): Claudio - (71) 355-0790 - (71) 8103-2023 -FAX: 8103-2023 claudio@cogumelo.com.br;
2 - Fortaleza (CE): Marcus Vinicius - (85) 3249-9994 - (85) 9122-0038 - (85) 9122-0038 viniciusszanetti@bol.com.br;
3 - Vitória (ES): Akira Kawase - (27) 3327-0908 - (27) 8118-7803 - Fax: (27) 3327-1048 akw.vix@terra.com.br;
4 - Belo Horizonte (MG): Vinicius - (31) 3286-7888 - (31) 9982-2618 - Fax: (31) 9982-2618 rtc@rtcnet.com.br;
5 - Belém (PA): Miotto - (98) 3227-0455 - (98) 8114-9839 - Fax: (98) 8114-9839 nam.miotto@elo.com.br;
6 - Recife (PE): Marcos Oliveira - (81) 3028-2465 - (81) 9965-7459 - Fax: (81) 9965-7459 kakmage@ig.com.br;
7 - Curitiba (PR): Pedro Violani - (41) 274-8764 - 9965-0511- Fax: 9965-0511 hidroglas@onda.com.br;
8 - Rio de Janeiro (RJ): Amorim (21) 2760-7544 - 8866-1592 - Fax: 3408-9030 amorim@cogumelo.com.br;
9 - Rio de Janeiro (RJ): Ernesto - (21) 9004-9046 - 8866-1608 - Fax: 8866-1608 ernesto@cogumelo.com.br;
10 - Natal (RN): Bosco - (84) 219-4655 - 9987-8615 - Fax: 9987-8615 - diretarn@uol.com.br;
11 - Porto Alegre (RS): Balearic - (51) 3343-7047 - 8115-1880 - Fax: 3343-7175 balearic@terra.com.br;
12 - Florianópolis (SC): Emerim - (51) 3362-7454 - 9662-4524 - Fax: 9662-4524 emerim@cogumelo.com.br; 13 - São Paulo (SP): Arthur Catunda - (11) 3873-4513 - 9915-7044 Fax: 3862-5547 - catunda@cogumelo.com.br;
14 - São Paulo (SP): Carlos - (11) 5031-4616 - 9192-2728 - Fax: 9192-2728 carlos@cogumelo.com.br;
15 - São Paulo (SP): Hamilton - (11) 6953-8168 - 9970-9355 - Fax: 9970-9355 - hjr31@uol.com.br;
16 - São Paulo (SP): Neto - (11) 6235-2251 - 9588-5732 - Fax: 9588-5732 - jofre.neto@uol.com.br;
17 - Santos (SP): Toninho - (13) 3372-3234 - 9781-0599 - Fax: 9781-0599 - acls64@uol.com.br.
Assistência Técnica:
ND
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Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
. 725
Grelhas
. 725 . 020 Grelhas para ventilação em madeira plástica
PORTAS, JANELAS E VIDROS
. 201
Portas de materiais reciclados
. 201 . 001 Portas com perfis de "madeira plástica"
. 502
Janelas de materiais reciclados
. 502 . 001 Janelas com perfis de "madeira plástica"
ACABAMENTOS
. 102
Molduras e guarnições de materiais reciclados, para acabamentos
. 102 . 001 Guarnições e molduras em "madeira plástica"
. 501
Forros de resíduos e de materiais reciclados
. 501 . 003 Em perfis de "madeira plástica"
. 601
Pisos e deques de resíduos e de materiais reciclados
. 601 . 001 Assoalhos e deques em "madeira plástica"
. 620
Guarda-corpos e balcões de materiais reciclados
. 620 . 001 Guarda-corpos e balcões de "madeira plástica"
MOBILIÁRIO
. 710
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
. 710 . 007 Bancos, cadeiras, mesas e armários
. 710 . 003 Bate-rodas
. 710 . 005 Jardineiras
. 710 . 006 Lixeiras
. 710 . 004 Pergolados
. 710 . 002 Pontes decorativas
. 710 . 001 Pontões
SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS
. 400
Grelhas e acessórios para escoamento de águas pluviais
. 400 . 001 Grelhas em madeira plástica
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Móveis em "madeira plástica" POLICOG
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Brasil 44879 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 23078-001 - Tel. (21) 3408-9000 - Fax: (21) 3408-9030
Homepage: www.cogumelo.com.br - E-mail: vendas@cogumelo.com.br
Produto:
Bancos, mesas e lixeiras em madeira plástica.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Os perfis não têm arestas vivas e estão disponíveis em
padrões com aparrência das madeiras nogueira, marfim e
cumaru. Sob encomenda podem ser fabricados em cores.
Processo de obtenção:
Móveis elaborados a partir de perfis de seção retangular ou quadrada, obtidos através de processo
industrial conhecido como "pultrusão", ou seja, a inclusão de fibras durante a fase de extrusão.
Embalagens plásticas descartadas, de resinas diversas (não divulgadas pelo fabricante), são
prensadas, fracionadas, higienizadas, transformadas em flocos, recebendo a adição de aditivos e
pigmentos, dando início à "pultrusão", originando barras maciças, de seções variadas e
comprimentos padronizados. Outros elementos podem ser obtidos por moldagem do compósito.
Procedência:
MISTOS - Resinas plásticas e fibras
Características
Massa específica de 0,7 a 0,8 kg/dm³. Aspecto e textura semelhantes à madeira. Não aceita
pintura, colagem somente com resina epóxi. O fabricante garante o produto por dez anos. É
combustível.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Paisagismo e decoração.

Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Propriedades mecânicas a 21°C:
1 - ASTM D6111-03: Standard Test Method for Bulk Density and Specific Gravity of Plastic Lumber
and Shapes by Displacement. Valores obtidos: massa específica 0,7 a 0,8 g/cm³;
2 - ASTM D6109-05: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastic Lumber and Related Products. Valores obtidos: módulo de elasticidade 8.015 kgf/cm²;
3 - ASTM D6108-03: Standard Test Method for Compressive Properties of Plastic Lumber and
Shapes. Valores obtidos: resistência à compressão longitudinal 122 kgf/cm²;
4 - ASTM D6117-97: Standard Test Methods for Mechanical Fasteners In Plastic Lumber and
Shapes. Ensaio de arrancamento de parafuso de diâmetro meia (?) polegada - valor obtido 340 kgf;
5 - ASTM D570-98: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. Valor obtido inferior a
0,09%;
6 - ASTM D6341-98 Standard Test Method for Determination of the Linear Coefficient of Thermal
Expansion of Plastic Lumber and Plastic Lumber Shapes Between - 30 and 140°F (-34.4 and 60°C).
Valor obtido 0,0099 cm/m/°C;
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Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
1 - Salvador (BA): Claudio - (71) 355-0790 - (71) 8103-2023 -FAX: 8103-2023 claudio@cogumelo.com.br;
2 - Fortaleza (CE): Marcus Vinicius - (85) 3249-9994 - (85) 9122-0038 - (85) 9122-0038 viniciusszanetti@bol.com.br;
3 - Vitória (ES): Akira Kawase - (27) 3327-0908 - (27) 8118-7803 - Fax: (27) 3327-1048 akw.vix@terra.com.br;
4 - Belo Horizonte (MG): Vinicius - (31) 3286-7888 - (31) 9982-2618 - Fax: (31) 9982-2618 rtc@rtcnet.com.br;
5 - Belém (PA): Miotto - (98) 3227-0455 - (98) 8114-9839 - Fax: (98) 8114-9839 nam.miotto@elo.com.br;
6 - Recife (PE): Marcos Oliveira - (81) 3028-2465 - (81) 9965-7459 - Fax: (81) 9965-7459 kakmage@ig.com.br;
7 - Curitiba (PR): Pedro Violani - (41) 274-8764 - 9965-0511- Fax: 9965-0511 hidroglas@onda.com.br;
8 - Rio de Janeiro (RJ): Amorim (21) 2760-7544 - 8866-1592 - Fax: 3408-9030 amorim@cogumelo.com.br;
9 - Rio de Janeiro (RJ): Ernesto - (21) 9004-9046 - 8866-1608 - Fax: 8866-1608 ernesto@cogumelo.com.br;
10 - Natal (RN): Bosco - (84) 219-4655 - 9987-8615 - Fax: 9987-8615 - diretarn@uol.com.br;
11 - Porto Alegre (RS): Balearic - (51) 3343-7047 - 8115-1880 - Fax: 3343-7175 balearic@terra.com.br;
12 - Florianópolis (SC): Emerim - (51) 3362-7454 - 9662-4524 - Fax: 9662-4524 emerim@cogumelo.com.br; 13 - São Paulo (SP): Arthur Catunda - (11) 3873-4513 - 9915-7044 Fax: 3862-5547 - catunda@cogumelo.com.br;
14 - São Paulo (SP): Carlos - (11) 5031-4616 - 9192-2728 - Fax: 9192-2728 carlos@cogumelo.com.br;
15 - São Paulo (SP): Hamilton - (11) 6953-8168 - 9970-9355 - Fax: 9970-9355 - hjr31@uol.com.br;
16 - São Paulo (SP): Neto - (11) 6235-2251 - 9588-5732 - Fax: 9588-5732 - jofre.neto@uol.com.br;
17 - Santos (SP): Toninho - (13) 3372-3234 - 9781-0599 - Fax: 9781-0599 - acls64@uol.com.br.
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.
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Móveis em "madeira plástica" POLICOG
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
12
MOBILIÁRIO
12 . 710
Paisagismo, urbanismo e equipamentos
12 . 710 . 007 Bancos, cadeiras, mesas e armários
12 . 710 . 006 Lixeiras
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Projeto CASA PET - UFSC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, UFSC- DEPT° ARQUITETUR
UFSC - PósARQ - Labsisco - UFSC - Florianópolis - SC
CEP: 88040-900 - Tel. (48) 3331-9000 - Fax: (48) 3331-9797
Homepage: www.labsisco.ufsc.br - E-mail:
Produto:
Projeto CASA PET - UFSC.
Este produto aguarda parceiros comerciais e industriais.
Apresentação
Residências térreas, com possibilidade de ampliação,
similares às convencionais. Podem ser construídas
geminadas. Os painéis modulares tem altura 2,65 m e duas
larguras, 0,64 m e 0,84 m, com espessura 0,14 m,
utilizando 96 e 72 garrafas PET cilíndricas de 2 litros,
respectivamente.
Processo de obtenção:
O Projeto Casa Pet propõe a construção de um protótipo de uma habitação térrea, modulada, de
50,70m², dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, com possibilidades
de ampliações futuras para até 77,64 m², utilizando o mesmo sistema construtivo.
O sistema é constituído de painéis modulares pré-fabricados, auto-portantes, formados por colunas
verticais com garrafas plásticas PET pós-consumo.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Trata-se de um projeto de pesquisa, em desenvolvimento pelo Dept° Arquitetura e Urbanismo da
UFSC.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em formas de madeira, fibra de vidro ou chapa de aço são dispostas as garrafas PET cortadas e
encaixadas, treliças de aço plana no perímetro das fôrmas e concreto para o preenchimento dos
vazios. As instalações elétricas e hidráulicas são executadas em mangueiras corrugadas e tubos de
PVC, inseridas no interior das garrafas descartadas, durante a concretagem dos painéis. Os painéis
prontos e curados são montados sobre fundação previamente executada, unidos por chapas
perfuradas em seu topo, e as juntas verticais vedadas com selante elástico. As faces internas e
externas são revestidas com argamassa. A laje de teto e a cobertura também podem ser fabricada
com painéis planos ou curvos utilizando o mesmo sistema de produção. As instalações hidráulicas,
elétricas e sanitárias são executadas utilizando-se técnicas e materiais convencionais, a partir dos
rtubos concretados nos painéis. Telhado, acabamentos, esquadrias e pinturas são as mesmas do
sistema convencional de construção.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Ensaios realizados no Laboratório de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da UFSC.
Por se tratar de produto em fase de projeto e desenvolvimento, os eventuais resultados
considerados como insatisfatórios, nesta fase experimental, poderão ser revistos, em função da
evolução da técnica empregada na fabricação dos painéis.
1-Ensaio de impacto de corpo duro, conf. NBR 11675 (resulatado insatisfatório).
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Projeto CASA PET - UFSC
2- Ensaio de impacto de corpo mole, conf. NBR 11675 (resultado satisfatório).
3-Ensaio de ruptura à compressão vertical dos painéis revestidos com 2 cm de argamassa.
Tensões observadas: 1,00 e 1,77 MPa (min. e máx.) .
4-Projeto de Norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos 02:136.01001-2004 em conjunto com a Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Edificações NBR15220:2005. Análise válida para a região de Florianópolis. Os painéis utilizados como vedação
vertical não atendem aos requisitos do Projeto de Norma de Desempenho. Os mesmos painéis,
quando utilizados como laje, em conjunto com telhamento cerâmico e manta térmica radiante
atendem aos requisitos de ambas as normas.
5 - Atende aos requisitos de desempenho higrotérmico segundo a norma espanhola NBE-CT-79.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
Ainda sem comercialização por encontrar-se em fase de análise e testes.
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
03
03
03
03
03

. 415
. 415
. 475
. 475

CONCRETO
Lajes pré-fabricadas
. 020 Painéis modulares alveolares com garrafas PET
Painéis pré-fabricados
. 020 Painéis modulares alveolares com garrafas PET
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SUVINIL Esmalte
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Esmalte sintético.

Apresentação
Esmaltes brilhantes, foscos e acetinados em embalagens
de galão, 1/4 galão, 1/16 galão e 1/32 galão. Disponíveis
em 29 cores diferentes, conforme catálogo. Variado
espectro de cores pode ser obtido em máquinas dosadoras
especiais nos pontos de venda.
Processo de obtenção:
Esmalte convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e
inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes
organo-metálicos. Não contém benzeno.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em interiores e exteriores, sobre superfícies de madeira, metais, emboço, concreto, gesso e
concreto. Aplicação com pincel, rolo de espuma ou pistola a ar comprimido. Informações sobre
rendimento, diluições, preparações de superfícies e intervalos entre as demãos estão disponíveis
no site do produtor. Tempo de secagem ao toque de 2 a 4 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000

323

SUVINIL Esmalte
Assistência Técnica:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

. 911
. 911
. 912
. 912
. 975
. 975
. 975
. 976
. 976
. 976
. 977
. 977
. 978
. 978
. 979
. 979

. 015
. 002
. 013
. 012
. 002
. 001
. 001
. 002
. 002

ACABAMENTOS
Pinturas em paredes
Esmalte sobre paredes internas
Pinturas em madeira
Esmalte em esquadria de madeira
Pinturas em superfícies metálicas
Esmalte em calhas, rufos e condutores
Esmalte em esquadrias de ferro
Pintura sobre superfícies de gesso
Esmalte sobre forros de gesso
Esmalte sobre paredes revestidas com gesso
Pinturas sobre superfícies de concreto
Esmalte sobre superfícies de concreto - paredes e forros
Pinturas sobre fibro-cimento
Esmalte sobre chapas de fibro-cimento
Pinturas sobre blocos e tijolos, cerâmicos ou de concreto
Esmalte sobre blocos e tijolos
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SUVINIL Stain Impregnante
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Verniz.

Apresentação
Embalagens de galão e 1/4 de galão. Disponível nas cores
natural, imbuia e mogno.
Processo de obtenção:
Verniz convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamneto (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Acabamento fosco-acetinada, apresenta-se em formulação diluida para facilitar a impregnação da
madeira. Composição: resina alquídica, hidrocarbonetos, carga sintética, pigmento inorgânico e
orgânico, secantes organo-metálicos, absorvedores de raios ultra-violeta, fungicida e aditivos.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em exteriores, sobre superfícies de madeira. Aplicação com pincel, rolo de espuma ou pistola a ar
comprimido. Informações sobre rendimento, diluições, preparações de superfícies e intervalos entre
as demãos estão disponíveis no site do produtor. Tempo de secagem ao toque de 3 a 7 horas.
Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Assistência Técnica:
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SUVINIL Stain Impregnante
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
09
09
09
09
09

ACABAMENTOS
. 912
Pinturas em madeira
. 912 . 012 Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
. 912 . 006 Verniz em esquadria de madeira
. 912 . 011 Verniz em madeiramentos de telhado
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SUVINIL Tinta a Óleo
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Tinta a óleo.

Apresentação
Tinta a óleo brilhante em embalagens de galão e 1/4 galão.
Disponíveis em 18 cores diferentes, conforme catálogo.
Variado espectro de cores pode ser obtido em máquinas
dosadoras especiais nos pontos de venda.
Processo de obtenção:
Tinta a óleo convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster
de garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina
alquídica resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e
inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não
contém benzeno.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em interiores e exteriores, sobre superfícies de madeira e metais. Aplicação com pincel, rolo de
espuma ou pistola a ar comprimido. Informações sobre rendimento, diluições, preparações de
superfícies e intervalos entre as demãos estão disponíveis no site do produtor. Tempo de secagem
ao toque de 4 a 5 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
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Assistência Técnica:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

. 911
. 911
. 912
. 912
. 975
. 975
. 975
. 978
. 978
. 979
. 979

. 010
. 004
. 015
. 016
. 001
. 001

ACABAMENTOS
Pinturas em paredes
A óleo sobre paredes internas
Pinturas em madeira
Óleo em esquadria de madeira
Pinturas em superfícies metálicas
Óleo em calhas, rufos e condutores
Óleo em esquadrias de ferro
Pinturas sobre fibro-cimento
Óleo sobre chapas de fibro-cimento
Pinturas sobre blocos e tijolos, cerâmicos ou de concreto
Óleo sobre blocos e tijolos

328

SUVINIL Verniz Copal
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Verniz.

Apresentação
Esmalte brilhante e incolor. Disponível em embalagens de
galão e 1/4 de galão.
Processo de obtenção:
Verniz convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos,
cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo-metálicos. Não contém benzeno e
metais pesados.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em interiores, sobre superfícies de madeira. Aplicação com pincel, trincha, rolo de espuma ou
pistola a ar comprimido. Informações sobre rendimento, diluições, preparações de superfícies e
intervalos entre as demãos estão disponíveis no site do produtor. Tempo de secagem ao toque de 4
a 6 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Assistência Técnica:
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SUVINIL Verniz Copal
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
09
09
09
09
09

ACABAMENTOS
. 912
Pinturas em madeira
. 912 . 012 Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
. 912 . 006 Verniz em esquadria de madeira
. 912 . 010 Verniz para movelaria
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SUVINIL Verniz Filtro Solar
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Verniz.

Apresentação
Acabamentos brilhante e fosco. Disponível em embalagens
de galão e 1/4 de galão, nas cores natural, imbuia e mogno.
Processo de obtenção:
Verniz convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos,
cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo- metálicos. Não contém benzeno
e metais pesados.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em interiores e exteriores, sobre superfícies de madeira. Aplicação com pincel, trincha, rolo de
espuma ou pistola a ar comprimido. Informações sobre rendimento, diluições, preparações de
superfícies e intervalos entre as demãos estão disponíveis no site do produtor. Tempo de secagem
ao toque de 4 a 6 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Assistência Técnica:
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SUVINIL Verniz Filtro Solar
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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ACABAMENTOS
Pinturas em madeira
Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
Verniz em esquadria de madeira
Verniz em madeiramentos de telhado
Verniz para movelaria
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SUVINIL Verniz Marítimo
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Verniz.

Apresentação
Verniz incolor, acabamentos brilhante, fosco ou acetinado.
Embalagens de galão e 1/4 de galão.
Processo de obtenção:
Verniz convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos,
cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo metá-licos. Não contém benzeno
e metais pesados.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Em interiores e exteriores, sobre superfícies de madeira. Aplicação com pincel, trincha, rolo de
espuma ou pistola a ar comprimido. Informações sobre rendimento, diluições, preparações de
superfícies e intervalos entre as demãos estão disponíveis no site do produtor. Tempo de secagem
ao toque de 4 a 6 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Assistência Técnica:
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SUVINIL Verniz Marítimo
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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ACABAMENTOS
Pinturas em madeira
Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
Verniz em esquadria de madeira
Verniz em madeiramentos de telhado
Verniz para movelaria

334

SUVINIL Verniz Tingidor
BASF S.A.
Estrada Samuel Aizemberg nº 1707, Jdim Continental - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09851-550 - Tel. (11) 4343-6989 - Fax:
Homepage: www.suvinil.com.br - E-mail:
Produto:
Verniz.

Apresentação
Disponível nas cores imbuia ou mogno. O produtor não
informa a textura do acabamento. Disponível em
embalagens de galão e 1/4 de galão.
Processo de obtenção:
Verniz convencional elaborado com a resina alquídica formulada a partir de resina poliéster de
garrafas PET descartadas, após beneficiamento (moagem, lavagem e secagem). A resina alquídica
resulta da reação do anidrido ftálico e ácido tereftálico, recuperados da resina PET, com o
pentaeritritol e o etilineoglicol, orindos de óleo de soja. Cada galão de tinta contém em média 5
garrafas PET.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, cargas sintéticas (fosco),
hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo metálicos. Não contém benzeno e metais pesados.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
ND
Utilização:
Indicado para superfícies novas ou repintura, em interiores e exteriores, sobre superfícies de
madeira. Aplicação com pincel, rolo de espuma ou pistola a ar comprimido. Informações sobre
rendimento, diluições, preparações de superfícies e intervalos entre as demãos estão disponíveis
no site do produtor. Tempo de secagem ao toque de 4 a 6 horas. Secagem final em 24 horas.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
Assistência Técnica:
Serviço de orientação ao consumidor - SOC - 08001945000
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SUVINIL Verniz Tingidor
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
09
09
09
09
09

ACABAMENTOS
. 912
Pinturas em madeira
. 912 . 012 Verniz em divisórias, forros e lambris de madeira
. 912 . 006 Verniz em esquadria de madeira
. 912 . 011 Verniz em madeiramentos de telhado
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Telha ondulada ECOTOP
ECOTOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Antonio Saviano, n° 255 - Barueri - SP
CEP: 06413-205 - Tel. (11) 4168-3111 - Fax: (11) 4168-1771
Homepage: www.ecotop.com.br - E-mail: ecotop@terra.com.br
Produto:
Telhas onduladas de aglomerado polietileno/alumínio.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Telhas onduladas, semelhantes às de fibrocimento, de
dimensões 2,20m de comprimento, por 0,90 m de largura,
espessura 6 mm, peso 13 kg, inclinação mínima 5°.
Permitem corte e furação com ferramentas comumente
utilizadas em coberturas.
Processo de obtenção:
O processo de produção consiste na trituração com moinhos de facas de aparas de laminados de
polietileno de baixa densidade e alumínio, provenientes de bisnagas para creme dental, originadas
durante a manufatura ou após-consumo, e posterior prensagem a quente. Revestidas com filme de
polietileno removível, têm aplicação similar às de fibro-cimento.
Procedência:
MISTOS - Embalagens de dentifrícios - laminados de polietileno de baixa densidade e alumínio
Características
Possuem na sua composição cerca de 25% de alumínio e 75% de polietileno de baixa densidade.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Aplicações similares às telhas de fibrocimento: coberturas com inclinação mínima de 5° e
fechamentos laterais. As telhas podem ser serradas, furadas, parafusadas ou pregadas. Observar
sobreposições laterais e transversais análogas às telhas onduladas de fibrocimento.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
1 - NBR 6470: Determinação da absorção de água e NBR5642: Verificação da impermeabilidade resultado obtido 0% - Laboratório L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE;
2 - NBR 6468: Determinação da resistência à flexão - resultados obtidos - carga média aplicada
sem que se verificasse a ruptura 2682 N/m - L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE;
3 - NBR 7581: Verificação do dimensional - resultado obtido - espessura média da telha 5,25 mm L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
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Telha ondulada ECOTOP
ND
Representantes Comerciais:
Engeplás - Giovanno - (41) 338.7756/7790
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
07
07
07
07

. 320
. 320
. 420
. 420

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
Telhas
. 050 Telhas onduladas de compósito polietileno de baixa densidade/alumínio
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
. 002 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio
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Telha ondulada IBAPLAC
IBAPLAC PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA
Av. São João n° 630 - Ibaté - SP
CEP: 14815-000 - Tel. (16) 3343-1747 - Fax: (16) 3343-1737
Homepage: www.ibaplac.com.br - E-mail: ibaplac@w1.com.br
Produto:
Chapas lisas de polietileno/alumínio/celulose.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Telha ondulada 6 mm espessura, largura total 920 mm,
largura útil 960 mm, comprimento 2200 mm, peso médio da
chapa 14 kg, inclinação mínima 15%, apoio em 3 pontos.
Processo de obtenção:
Constituida por aglomerado obtido através da prensagem a quente de laminados proveniente de
embalagens longa vida (polietileno de baixa densidade/papel/cartão/polietileno de baixa densidade)
fragmentados e submetidos a prensagem a quente.
Procedência:
MISTOS - Embalagens cartonadas - laminados de polietileno de baixa densidade, cartão e alumínio
Características
Peso unitário 7,5 kg/m2. Revestida na face superior com película de alumínio, a face inferior
apresenta aspecto marmorizado.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Aplicações similares às telhas de fibrocimento: coberturas com inclinação mínima de 15% e
fechamentos laterais. As telhas podem ser serradas, furadas, parafusadas ou pregadas. Observar
sobreposições laterais e transversais análogas às telhas onduladas de fibrocimento. Para maiores
detalhes consultar o manual técnico disponível em: <http://www.ibaplac.com.br/manual.htm>
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
Telhas sem revestimento de alumínio:
1 - NBR 9486/1986: Compensado - Determinação da absorção de água. Resultados obtidos:
absorção de água em relação à massa inicial - valor médio 13,2% (Laboratório de madeiras e de
estruturas de madeira - EESC, 2001);
2 - NBR 5642: Telha de fibrocimento - Verificação da impermeabilidade. Resultados obtidos: não
houve manchas de umidade e formação de gotas nas superfícies dos corpos-de-prova. (Laboratório
de madeiras e de estruturas de madeira - EESC, 2001);
3 - ASTM D638-02: "Standard test method for tensile properties of plastics". Resultados obtidos:
tensão média de ruptura à tração: 10 kPa. Módulo médio de deformação: 892 mPa;
4 - ASTN G154-00 ae1 "Standard practice for operating fluorescent light apparatus for UV exposure
of nonmethalic materials" - envelhecimento acelerado por exposição à radiação UV associada à
nebulização de água. Resultados obtidos: redução de cerca de 50% na tensão média de ruptura à
tração e redução de cerca de 63% no módulo de deformação, em relação a amostras não
submetidas ao ensaio de envelhecimento (Laboratório de madeiras e de estruturas de madeira EESC, 2003);
5 - Avaliação do desempenho térmico obtido a partir do monitoramento de protótipos (telha
trapezoidal de aço, telha ondulada IBAPLAC e telha cerâmica, tipo romana) no Laboratório de
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Telha ondulada IBAPLAC
construção civil da EESC, com radiação solar global de 1120 W/m2. As temperaturas superficiais
registradas foram 67°C, 47°C, 41°C (aço, Ibaplac, cerâmica, respectivamente). Temperaturas
médias internas do ar registradas em torno de 23°C, para as variedades.
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
Por telha: R$16,50 + icms e frete
Representantes Comerciais:
João Rosa (16) 3371.6901
Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
07 . 320
Telhas
07 . 320 . 051 Telhas onduladas de aglomerado polietileno de baixa
densidade/alumínio/celulose
07 . 420
Painéis de vedação e de cobertura com materiais reciclados
07 . 420 . 001 Chapas de aglomerado polietileno de baixa densidade/alumínio/celulose
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Telhas LEVE
L. M. DA AMAZÔNIA LTDA
Rua Amsterdã, 05, Q/01 - Cj. Campos Elíseos - B. P - Manaus - AM
CEP: 69045-010 - Tel. (92) 238- 247

- Fax: (92) 238 -5748

Homepage: www.telhasleve.com.br - E-mail: leve@telhasleve.com.br
Produto:
Telhas tipo romana de blenda PET/carbonato de cálcio.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Telhas: disponíveis nas cores cerâmica, amarela, azul,
branca e palha; cumeira: cerâmica. As telhas e cumeeirras
são embaladas em pacotes plásticos com 6 un. (5,7 kg e
5,1 kg, respectivamente). A empresa oferece alternativa
translúcida, em PET injetado.
Processo de obtenção:
Telhas produzidas por injeção de blenda PET e carbonato de cálcio, esmaltadas com tinta
poliuretano-poliéster.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Telha: Dimensões 53 cm x 35,5 cm x 7 cm (L x C x H) e 51 cm x 32,5 cm úteis, peso unitário 0,95
kg; cumeeira 23 cm x 63 cm x 7 cm, peso unitário 0,85 kg. Inclinações mínimas (%) recomendada
pelo fabricante: 25, 30, 35 e 40, para panos de até 6 m, 8 m, 10 m e 12 m respecticamente. Não
propagam o fogo, segundo informações do fabricante. São utilizadas seis telhas por m² de telhado
(5,7 kg/m²).
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Coberturas similares às executadas com telhas cerâmicas, sobre ripas de madeira ou tubos de
seção retangular, em aço ou alumínio. A fixação das telhas é mediante amarração com braçadeiras
plásticas ( 3 un. por telha), e as cumeeiras, com parafuso de ferro galvanizado, com rosca soberba,
comprimento 110 mm, arruela e vedação de borracha.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
Osmar Valente - (11) 8187.5707 - (11) 5072.7670 - almeidavalente@yahoo.com.br
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Assistência Técnica:
ND
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
07 . 320
Telhas
07 . 320 . 052 Telha tipo romana de blenda resina PET reciclada/ carbonato de cálcio
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Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
LUMAPLASTIC DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ESPECIAIS
Estrada São Marcos, 655 - Estância Tur´sitica do Embu - SP
CEP:

- Tel. (11) 4783-1569 - Fax: (11) 4783-4872

Homepage: www.lumaplastic.com.br - E-mail: lumaplastic@lumaplastic.com.br
Produto:
Tubos em PVC reciclado para esgoto e águas pluviais.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Tubos diâmetro 40, 50, 75 e 100 mm em barras de 6 m

Processo de obtenção:
Após a coleta e separação, os produtos coletados, de variadas origens, são fragmentados, lavados,
fundidos e transformados em grânulos, podendo ser adicionado de corantes e aditivos. Extrusoras
ou injetoras são utilizadas na fabricação de produtos.
Procedência:
PLÁSTICOS - PVC
Características
Tubos semelhantes aos tubos convencionais para esgoto e águas pluviais.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Instalações sanitárias, águas pluviais e drenagem. Podem ser unidos por solda ou anéis de
borracha.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Tubos para esgoto LUMAPLASTIC
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
07
07
15
15
15
15
15
15

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
. 712
Calhas e condutores
. 712 . 050 Condutores de resinas recicladas
SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS
. 101
Tubos e conexões de materiais reciclados - esgoto sanitário e águas pluviais
. 101 . 004 Tubo ponta, bolsa e virola ø 100 mm
. 101 . 001 Tubo ponta, bolsa e virola ø 40 mm
. 101 . 002 Tubo ponta, bolsa e virola ø 50 mm
. 101 . 003 Tubo ponta, bolsa e virola ø 75 mm
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Tubos TUBOPET
TUBOPET IND. COM. TERMOPLÁSTICOS S/A
Av. Roberto Gordon nº 387 - Diadema - SP
CEP: 09990-090 - Tel. (11) 4071-9091 - Fax: (11) 4071-6740
Homepage: www.tubopet.com.br - E-mail: tubopet@tubopet.com.br
Produto:
Tubos em PVC reciclado para esgoto e águas pluviais.
Este produto aguarda parceiros comerciais.
Apresentação
Tubos diâmetro 40, 50, 75 e 100 mm em barras de 6 m

Processo de obtenção:
As embalagens PET coletadas são fracionadas, derretidas, extrudadas, transformadas em
grânulos e fornecidos aos fabricantes. No caso da fabricação dos tubos pela POLIPET, os grânulos
são adicionados de outras resinas, antes da extrusão.
Procedência:
PLÁSTICOS - PET
Características
Tubos semelhantes aos tubos convencionais para esgoto e águas pluviais. Disponível somente na
cor verde.
% de resíduos ou de materiais reciclados incorporados ao produto:
100
Utilização:
Instalações hidráulicas, sanitárias, águas pluviais e drenagem. Compatível com as conexões
convencionais de PVC, podendo ser unidos por solda ou anel de borracha.
Ensaios, análises e avaliações de desempenho realizados:
ND
Certificações:
ND
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS
Preços:
ND
Representantes Comerciais:
ND
Assistência Técnica:
ND
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Tubos TUBOPET
Termo de Isenção de Responsabilidade
As informações sobre os produtos constantes desta pesquisa foram prestadas pelas empresas que responderam às correspondências enviadas.
O autor não entrou no mérito de ensaios, análises técnicas e avaliações de desempenho informadas. A inclusão de produtos ou serviços, nesta
pesquisa, não implica serem os mesmos “ecologicamente corretos” ou sustentáveis, visto a ausência de certificações ambientais para os
mesmos. Assim, o fato de o produto ou sistema integrarem esta pesquisa e seus desdobramentos, como aplicativo de cadastro e página da
internet, não significa análise, anuência ou discordância do autor sobre as informações contidas. Desta forma, o autor não poderá ser
responsabilizado pela veracidade das informações consignadas.
No caso de um produto ou sistema não apresentar ensaios e análises técnicas neste trabalho, não significa inexistência dos mesmos, ou seja, as
mesmas não foram encaminhadas ao autor, por parte das empresas.
Salienta-se, ainda, que a inexistência de ensaios e análises não dispensa as verificações das condições de uso e a conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras ou estrangeiras.
O desconhecimento das propriedades dos resíduos utilizados nos produtos ou aplicações inadequadas pode constituir grave risco para a
população e o meio ambiente.
Recomenda-se que, antes de usar os produtos e serviços cadastrados ou não nesta pesquisa e seus desdobramentos, sejam obtidas
informações quanto aos seguintes aspectos:
a) informações de risco sobre os constituintes do produto e dos resíduos neles utilizados, em termos de proteção da vida humana, da
saúde e do meio ambiente;
b) existência de certificações ambientais aplicáveis ao produto;
c) exame do ciclo de vida para análise da sustentabilidade;
d) condições funcionais e desempenho do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
07
07
07
15
15
15
15
15
15

PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA UMIDADE
. 712
Calhas e condutores
. 712 . 051 Condutores de resina PET modificada
SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS
. 101
Tubos e conexões de materiais reciclados - esgoto sanitário e águas pluviais
. 101 . 004 Tubo ponta, bolsa e virola ø 100 mm
. 101 . 001 Tubo ponta, bolsa e virola ø 40 mm
. 101 . 002 Tubo ponta, bolsa e virola ø 50 mm
. 101 . 003 Tubo ponta, bolsa e virola ø 75 mm
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