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RESUMO

A geração e gestão de resíduos de construção e demolição – RCD tem sido
objeto constante de pesquisas e estudos para o desenvolvimento de práticas viáveis
de manuseio e aplicação destes materiais. O presente estudo fez um levantamento
sobre a geração de RCD nas cidades brasileiras com base em estudos anteriores,
atualizando uma série de informações sobre a geração e o desenvolvimento de
políticas públicas para a gestão destes resíduos. O foco principal foi o Município de
Vitória da Conquista, terceira maior cidade do Estado da Bahia. A partir destes
dados justificou-se a implantação de uma usina de reciclagem nesta cidade para
aproveitamento dos resíduos gerados. Desta análise foi desenvolvido um estudo
prático na produção de blocos de concreto convencionais e blocos de concreto com
agregados reciclados, doravante chamados blocos reciclados. Os ensaios
permitiram o conhecimento das características destes protótipos e chegou-se à
conclusão da viabilidade de aplicação dos blocos reciclados em habitações de
pequeno porte. A pesquisa deste referencial fez surgir

algumas propostas para

estudos futuros, voltados para a reciclagem e aplicação dos agregados reciclados na
construção civil.

Palavras Chaves: blocos de concreto; RCD; agregados reciclados.

ABSTRACT
Study to incorporate construction and demolition waste in concrete blocks in
the southwest of Bahia.

The generation and management of construction and demolition residues CDR has been the subject of constant research and studies for the development of
sustainable practices for handling and application of these materials. This study
conducted a survey on the generation of CDR in the Brazilian cities based on
previous studies, updating a series of information about the generation and
development of public policies for managing these wastes. The main focus was the
City of Vitória da Conquista, the third largest city in the state of Bahia. From these
data justify the implantation of a recycling factory in this city for recovery of waste
generated. From this analysis was developed a practical study on the production of
conventional concrete blocks and concrete blocks with recycled clusters, now called
recycled blocks. Tests allowed the knowledge of the characteristics of these
prototypes and got at the conclusion of the feasibility of implementation of the
recycled blocks from households to small businesses. The investigation of these
benchmarks has raised a number of proposals for future studies, focused on
recycling and application of recycled aggregates in construction.

Keywords: Concrete block; construction and demolition waste; recycled aggregates;
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1

INTRODUÇÃO
A Indústria da Construção Civil é em grande parte, responsável pelo consumo

de insumos minerais virgens, destacando-se os agregados graúdos e miúdos,
utilizados largamente na fabricação de argamassas, concretos e elementos
construtivos, como os blocos de concreto.
O crescente aumento da geração de resíduos em obras civis, o impacto
ambiental causado pela extração, a dificuldade em prospectar novas jazidas para
extração de agregados naturais, bem como o aumento do valor destes insumos,
justificam e impulsionam a busca de alternativas tecnicamente viáveis para o
reaproveitamento de Resíduos de Construção e Demolição (RCD).
Ao longo dos anos vêm se destacando as pesquisas e estudos acadêmicos
para o reaproveitamento dos resíduos de construção e demolição. Estes estudos
têm assumido grande relevância no processo de conhecimento dos resíduos
produzidos

nas

obras

brasileiras,

desenvolvendo

novas

tecnologias

para

aproveitamentos destes materiais. Diversos trabalhos foram desenvolvidos por
autores como (PINTO,1999)1, (HAMASSAKI, SBRIGHI NETO, FLORINDO, 1997
apud

1

MOREIRA,2006)2,

(LIMA,1999)3,

(JOHN,2000)4,

(ÂNGULO,2000)5,

PINTO, T.P. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da
construção urbana. 1999, 189 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, 1999.
Disponível em <http://www.reciclagem.pcc.usp.br/ftp/tese_tarcisio.pdf>. Acesso em 20 jan.
2010.
2
HAMASSAKI, L.T., SBRIGHI NETO, C., FLORINDO, M.C. Uso de entulho como
agregado para argamassas de alvenaria. 1997, In: Reciclagem e reutilização de resíduos
como materiais de construção civil (workshop), São Paulo. Anais. São Paulo,
EPUSP/ANTAC, p 107-115.
3
LIMA, J.A.R. Proposição de diretrizes para produção e normalização de resíduo de
construção reciclado e de suas aplicações em argamassas e concretos. 1999, 223f.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos
da Universidade de São Paulo. São Carlos, 1999.
4
JOHN, V.M. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição à metodologia
de pesquisa e desenvolvimento. 2000, 113p. Tese (Livre Docência) – Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.
5
ÂNGULO, S.C. Variabilidade de agregados graúdos de resíduos de construção e
demolição reciclados. 2000, 172p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2000.
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(LEITE,2001)6, (ALBUQUERQUE, 2005)7, (MOREIRA,2006)8, que analisaram,
quantificaram e qualificaram o RCD gerado nas construções brasileiras, estudando
além das características físico-químicas, as possibilidades de aplicação viável para
estes materiais.
Os resultados destes trabalhos servirão como balizadores desta dissertação,
pois se pretende avaliar o processo de utilização de resíduos de construção e
demolição, desde a sua coleta, até a transformação em agregados reciclados, para
utilização na fabricação de blocos de concreto, com substituição total dos agregados
naturais.
Um dos diferenciais do presente estudo reside no fato do trabalho ter sido
desenvolvido em Vitória da Conquista, Bahia, fora dos grandes centros de pesquisa
e referências atualmente consultadas. Entende-se que a inserção destes dados
poderá servir como incentivo a outras regiões do país a desenvolverem estudos
similares ou até mesmo mais aprofundados, com o intuito de aplicar novas
tecnologias à reciclagem de resíduos e atender às legislações vigentes ( CONAMA,
ABNT). O levantamento de informações sobre a geração de RCD, o contexto
favorável para implantação de usinas de reciclagem em diversas localidades do
país, a aplicação do agregado reciclado na fabricação de componentes de alvenaria
e a possibilidade de se ensaiar estes experimentos, inserem a pesquisa na área da
construção civil no município, convertendo-se em incentivo para novos projetos e
criação de um novo núcleo de estudos e avanço tecnológico.
Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, estando distante de
Salvador 528 km, de Belo Horizonte, a 900 km aproximadamente, e de São Paulo,

6

LEITE, M.B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com
agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. 2001, 270 p. Tese
(Doutorado em engenharia civil) – Programa de Pós-graduação em engenharia civil da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.
7

ALBUQUERQUE, S.M. Estudo para uso de agregado de resíduos de construção e
demolição em blocos de concreto para alvenaria. 2005, 88p. Dissertação (Mestrado) –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, São Paulo, 2005.
8
MOREIRA, T.M. Desenvolvimento de sistema construtivo inovador em alvenarias de
bloco de concreto empregando agregados reciclados de RCD. 2006, 152p. Dissertação
(Mestrado) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, São Paulo,
2006.
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cerca de 1500 km. Estas Capitais são citadas como referência devido às seguintes
razões: Salvador, Capital da Bahia, é a terceira maior cidade do Brasil, e desde
1997, vem implantando o programa municipal de gerenciamento e reciclagem de
resíduos do município. O programa foi dividido em duas fases, sendo concluída a
fase I, que consiste basicamente na criação dos pontos para descarte para resíduos
sólidos da construção civil, para grandes e pequenos geradores. A fase II, composta
pela caracterização do entulho, desenvolvida em parceria com a Universidade
Federal da Bahia. A implantação de usina de reciclagem para reaproveitamento do
RCD, está em estudo e existe expectativa para funcionamento em 2011. Em outubro
de 2009 entrou em funcionamento o primeiro aterro privado do Estado, para
recebimento de grandes volumes de resíduos. O aterro de Canabrava receberá
apenas os depósitos de pequenos volumes, até 2,0 m³. (SALVADOR, 2010)9.
Belo Horizonte foi uma das cidades pioneiras na implantação das áreas para
recepção e triagem de resíduos da construção civil, e no gerenciamento e
reciclagem

do

RCD.

Existem

atualmente

três

usinas de reciclagem

em

funcionamento, sendo que na usina do Estoril foi implantada uma fábrica de blocos
de concreto com agregados reciclados, em parceria com a Universidade Federal de
Minas Gerais e uma associação de catadores (BELO HORIZONTE, 2010)10.
São Paulo é tido como referência nas pesquisas para tratamento e
reaproveitamento do RCD, pois está entre as cidades brasileiras onde foram
desenvolvidos os primeiros estudos com o intuito de minimizar o impacto causado
pelas deposições irregulares, bem como a mistura de resíduos inertes com os
demais resíduos sólidos urbanos (RSU). O apoio dado pelo Laboratório de Materiais
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo na execução dos
ensaios necessários para a conclusão do trabalho permitiu identificar as
características dos insumos utilizados na pesquisa, tanto os naturais como os
reciclados. Ressalta-se que este tipo de caracterização ainda não havia sido
realizado na região, ou os resultados, privados, eram defasados.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Consulta geral a homepage oficial.
Disponível em: http://portalcidadao.homologa.salvador.ba.gov.br/ > Acesso em : 18 maio
2010.
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Consulta geral a homepage oficial.
Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=slu> Acesso em
18 maio 2010.
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A reciclagem de RCD pode resultar em benefícios diretos para a comunidade
onde é implantado o serviço, seja ele por iniciativa pública ou privada. O primeiro
destes benefícios é a mitigação do impacto ambiental causado pela deposição
irregular de resíduos. A reciclagem permite reduzir os volumes depositados em
aterros sanitários, prolongando a vida útil destes aterros e reduzindo os custos de
gerenciamento de uma massa quase que incalculável de RCD. Segundo JOHN
(2000), o controle da deposição de resíduos, atendendo às normas ambientais, com
limites pré-estabelecidos, é um modo de melhorar a qualidade ambiental.
Em estudo desenvolvido por Pinto (1999), Vitória da Conquista tinha uma
produção diária estimada em 310 ton./dia de RCD, já no ano de 1997. Apesar da
publicação da Resolução 307 do Conama, em 2002 (BRASIL, 2002)11, ainda hoje
não foram implantadas Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) e usina para
reciclagem do RCD no município.
Estas características conduzem a uma necessidade de que cada município, ou
interessados da iniciativa privada, em parceria com os governos, desenvolvam
urgentemente seus mecanismos para gerenciamento de RCD, desde a deposição
até a reciclagem, promovendo uma melhoria da qualidade ambiental, gerando fontes
de renda alternativas, desenvolvendo tecnologias aplicáveis na construção civil.

11

BRASIL, Resolução CONAMA n° 307, sobre gestão dos resíduos da construção civil.
Disponível em <www.mma.gov.br >.Acesso em 12 ago. 2009.
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1.1 Objetivos
O presente estudo tem dois objetivos delimitados:
a)

Primeiramente, fazer uma análise da reciclagem de RCD em Vitória da
Conquista , com estimativas da geração de resíduos no município,
finalizando com o estudo de viabilidade para implantação de uma
usina de reciclagem na cidade;

b)

Em um segundo momento, a partir de um projeto piloto, processar
RCD para obtenção de agregados reciclados mistos, para fabricação
de blocos de concreto reciclados, analisando os resultados dos
ensaios frente às normas técnicas pertinentes e aos resultados obtidos
com blocos convencionais que utilizaram insumos naturais.

Pretende-se obter blocos de concreto compatíveis para o uso em alvenarias
de vedação e alvenarias para pequenas edificações, térreas.

1.2 Justificativas
O desenvolvimento deste estudo se justifica em função de alguns fatores, que
seguem abaixo:
a)

A reciclagem e incorporação de RCD em blocos de concreto fecham o
ciclo de vida útil de materiais que antes eram despejados de forma
aleatória na natureza, sem uso;

b)

Incentivo ao estudo sobre o uso de RCD fora dos grandes centros;

c)

É inovador para a região em estudo, ao passo que se busca gerar uma
cadeia de produção, iniciada na reciclagem do RCD, após a
caracterização do agregado, a utilização em um elemento construtivo e
sua aplicação em uma habitação, colocando o material de volta ao uso;

d)

É o primeiro estudo sobre blocos de concreto com agregados
reciclados feito no interior da Bahia;

e)

Desenvolvimento de mercado para agregados reciclados, adotando as
prerrogativas estabelecidas em normas técnicas para seu uso;
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1.3 Método e atividades
Foi adotada uma metodologia para o desenvolvimento do trabalho que se
inicia pela abordagem histórica da geração de RCD no mundo e no Brasil, passando
por um levantamento de como se processa esses resíduos, a estrutura necessária
para implantação de usinas de reciclagem e as possíveis destinações dos materiais
gerados deste processo.
A partir da análise de referências bibliográficas sobre a incorporação de
resíduos na fabricação de blocos de concreto, definiu-se um procedimento de
execução, tomando como ponto de partida a fabricação de blocos convencionais
regionais, para posterior comparação com os blocos fabricados com agregados
reciclados mistos.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades para atingir os objetivos
propostos:
a) Levantamento de observação e registro de elementos que ilustram o
descarte irregular de RCD em áreas sem controle;
b) Participação em cursos e eventos relacionados à reciclagem de resíduos de
construção e demolição e ligados às questões da sustentabilidade na
construção civil, em São Paulo e na Bahia;
c) Pesquisa bibliográfica de estudos relacionados ao uso de reciclados da
construção civil para desenvolvimento de elementos construtivos e
trabalhos relacionados com o desempenho destes elementos;
d) Análise das legislações vigentes para o recebimento, triagem e destinação
de resíduos da construção civil, normas brasileiras que estabelecem
requisitos para fabricação e ensaios de blocos de concreto vazados;
e) Caracterização dos insumos locais naturais e dos agregados reciclados;
f) Avaliação de dosagem corrente na região para fabricação de blocos de
concreto com insumos naturais e execução de ensaios, de acordo com a
NBR 6136/2007 e NBR 12118/2007;
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g) A partir do resultado dos ensaios feitos com os blocos convencionais,
escolha de uma dosagem como referência para a fabricação de blocos com
agregados reciclados mistos (ARM), em substituição total aos agregados
naturais, variando o teor de cimento na mistura e a relação granulométrica
da dosagem. A definição de ARM pela NBR 15116/2004 segue abaixo:
“5.2 Agregado de resíduo misto (ARM):
É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo de
classe A, composto na sua fração graúda com menos de 90% em
massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas. Sua
composição deve ser determinada conforme o anexo A e atender aos
requisitos das aplicações específicas.”

h) Ensaios dos blocos de concreto com agregados mistos, seguindo a NBR
6136/2007 e NBR 12118/2007;
i) Visita técnica à usina de reciclagem do Estoril, em Belo Horizonte. Esta
usina foi escolhida dentro outras em função de sua localização, dentro da
malha urbana, e por possuir uma usina de blocos de concretos reciclados,
que opera em regime de cooperativa;
j) Análise dos dados obtidos com blocos de concreto convencionais e blocos
de concreto com agregados reciclados mistos;

1.4 Estrutura da Dissertação
O desenvolvimento da dissertação se dará em cinco capítulos, abordando os
temas propostos na Introdução da dissertação. No Capítulo 2, será apresentado
histórico sobre o início da utilização de RCD após a Segunda Grande Guerra, e
como se deu o início das pesquisas no Brasil. Apresentação de diversas aplicações
para o RCD, destacando a utilização em elementos de alvenaria. Levantamento das
estimativas de geração de RCD no Brasil e em Vitória da Conquista, área de
desenvolvimento da pesquisa.

O Capítulo 3 abordará as questões relacionadas ao gerenciamento do RCD,
as áreas de triagem e transbordo, bem como as usinas de reciclagem, equipamentos
envolvidos no processo, novas tecnologias para a separação dos agregados
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reciclados e informações sobre o funcionamento de uma usina de reciclagem. Por
fim será apresentada a implantação de uma usina de reciclagem no município de
Vitória da Conquista.

O Capítulo 4 inicia com um levantamento das origens do bloco como unidade
de alvenaria, e utilizações mais frequentes. Apresentação do plano de trabalho para
o estudo prático desenvolvido. Definição da família de blocos estudada,
caracterização dos insumos locais, fabricação de blocos com dosagem convencional
e ensaios. Processo de seleção, separação e processamento do RCD. Definição das
dosagens que incorporaram a presença de agregados reciclados mistos, fabricação
e ensaios. Análise dos resultados obtidos com as dosagens convencionais e
reciclada.

O Capítulo 5 traz as conclusões sobre o estudo desenvolvido, comentários
sobre a sistemática adotada, e os resultados obtidos no decorrer do trabalho. Serão
apresentadas sugestões para a continuidade do trabalho, em particular para o
desenvolvimento da tecnologia na região estudada.
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2

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

2.1 Levantamento Histórico

Os resíduos de construção e demolição (RCD) fazem parte da história da
humanidade desde o desenvolvimento das técnicas para execução de alvenarias.
Inicialmente estas alvenarias eram erguidas com blocos naturais de pedra,
simplesmente assentados uns sobre os outros. A partir da invenção da fôrma, as
rudimentares unidades de alvenaria feitas a partir do adobe, passaram a ser
produzidas com mais facilidade, mantendo o tamanho e proporção das peças.
Gradativamente foram sendo incorporados aglomerantes para unir as unidades de
alvenaria. No Oriente Médio era bastante comum o uso de betume ou alcatrão,
encontrado em abundância, misturado à areia (MACHADO, 2001)12.
Os primeiros indícios da utilização de resíduos estão presentes em construções
do Império Romano e Grécia antiga, onde eram utilizados cacos de telha, tijolos e
restos de cerâmica como agregados graúdos em concretos ( SANTOS, 1975 apud
LIMA, 1999). Estes mesmos resíduos, após serem moídos, eram utilizados como
aglomerantes, aproveitando as propriedades pozolânicas dos materiais cerâmicos.
As Grandes Guerras e várias catástrofes naturais ao redor do mundo se
tornaram as molas propulsoras para a pesquisa e utilização dos resíduos, através da
reciclagem dos materiais para aplicação na reconstrução de habitações,
infraestrutura e estradas. Na Alemanha, após a Segunda Grande Guerra, foram
reciclados cerca de 115 milhões de metros cúbicos de resíduos de construção e
demolição, produzindo 175 mil unidades habitacionais ( DE PAW & LAURITZEN,
1994 apud LIMA, 1999). A extrema necessidade de reconstruir o país rapidamente
após o final da guerra fez com que se desenvolvessem diversos estudos sobre a
reutilização dos resíduos.

12

MACHADO, F.A.M. Análise crítica do uso de um sistema racionalizado: o caso da
alvenaria estrutural em blocos de concreto em edifícios habitacionais. 2001, 173f.
Dissertação ( Mestrado Profissional em Habitação) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. São Paulo, 2001.
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Figura 1 – Vista de Aachen, Alemanha, final da II Guerra mundial.
Fonte: www.corbisimages.com.

Figura 2 – Vista de Berlim, Alemanha, final da II Guerra mundial.
Fonte: www.corbisimages.com.

No final do séc. XX, as grandes alterações climáticas que já vinham
acontecendo há anos em todos os continentes se tornaram o centro das discussões
sobre a forma do homem moderno atuar na natureza. Diversos eventos marcaram
este período e o principal deles, a Rio 92, procurou traçar diretrizes para uma
mudança na forma de tratar o ambiente e como reduzir os efeitos causados pela
ação humana. A indústria da construção civil é a maior responsável pela retirada de
recursos naturais do ambiente e também o maior produtor de resíduos sólidos,
chegando a superar em duas vezes ou mais o volume de resíduo orgânico
produzido (PINTO, 1999).
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Com a visibilidade adquirida pelas questões ambientais, diversos estudos, em
vários países, procuraram resgatar e desenvolver aplicações para o RCD gerado,
considerando a geração, destinação e reciclagem, regulamentados por normas e
legislações com embasamento técnico-científico.
No Brasil, as discussões sobre o que se fazer com todo o RCD gerado no
país, careceu por muitos anos de uma política pública que se voltasse para esta
questão. Os planejamentos anteriores à década de 1990 restringiam-se ao
fornecimento de água à população e o tratamento de resíduos líquidos. Com o maior
desenvolvimento das cidades e consequente aumento da geração de RCD e seus
impactos, iniciaram-se políticas localizadas para discussão e tratamento dos
resíduos sólidos urbanos. (BRASIL, 1995 apud PINTO, 1999).
Em 2002, com a publicação da Resolução Conama n° 307, instituiu-se uma
série de regulamentações sobre a geração, destinação e reciclagem de resíduos da
construção civil (RCC), envolvendo os setores públicos e privados, atribuindo
responsabilidades para cada participante do processo. A definição em norma para
RCC , na prática, é aplicada também para definir os resíduos de construção e
demolição (RCD). Deste modo, os conceitos são similares.
O artigo 2° da Resolução no parágrafo primeiro define o que é RCC:
“I. 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;” (BRASIL, 2002, f. 1)13.
Dentre os primeiros estudos sistemáticos realizados no Brasil para utilização do
RCD, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo arquiteto Tarcísio de Paula Pinto, em
1986. O estudo consistiu na utilização de RCD na produção de argamassas.
(PINTO, 1986 apud LEITE, 2001).
Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira a processar os resíduos de
construção, no ano de 1991. A cidade possui três usinas de reciclagem em pleno

13

BRASIL, Resolução Conama n° 307, sobre gestão dos resíduos da construção civil.
Disponível em <www.mma.gov.br >.Acesso em 12 ago. 2009.

28

funcionamento. O processo de reciclagem acontece a menos de 20 anos no Brasil,
portanto, muitos estudos ainda deverão ser desenvolvidos para aplicações do RCD
nacional, principalmente em atenção às particularidades dos processos construtivos
utilizados no país, uma vez que possuem diferenças significativas aos processos
utilizados em outros países.
2.1.1 Breve histórico das alvenarias
Segundo MACHADO, 2001, a invenção do bloco de concreto deu-se em 1850
por Gibbs, e aconteceu num período de grandes descobertas e inventos
tecnológicos na Europa. A alvenaria vinha recebendo importantes contribuições no
estudo e pesquisa, sendo que em 1825, Brunel usou pela primeira vez a alvenaria
reforçada. Em 1839, é criado na Dinamarca o primeiro forno de produção contínua, e
na Alemanha, em 1880 inicia-se a produção de tijolos sílico-calcários.
A execução de alvenarias durante o século XIX até o início do século XX foi
dimensionada de modo empírico, por meio de regras práticas, passadas de geração
por geração, sem um maior embasamento científico. Os construtores, engenheiros e
arquitetos compreendiam parcialmente o funcionamento do sistema de distribuição
de cargas em alvenarias, e permanecia uma regra básica: uma parede deveria ter
um mínimo de 30 cm para sustentar um andar superior e deveria ser acrescentado
mais 10 cm para cada andar adicionado. (MACHADO, 2001).
Um dos marcos mais importantes da história da alvenaria estrutural foi o
edifício Monadnock, construído em Chicago, Estados Unidos da América, entre 1889
e 1891. Foram aplicados diversos princípios de engenharia para dimensionar o
projeto, com altura final de 65 metros – 16 andares. Destaque para as paredes do
térreo, que possuíam 1,80m de espessura na base, ocupando 25% da área do
térreo.
Em função das limitações de conhecimento da época, considerou-se esse
exemplo como sendo o limite para a construção com alvenaria estrutural.
Comparada às estruturas de concreto armado e aço, a alvenaria perdia espaço pela
falta de competitividade do sistema e desconhecimento

técnico por parte dos

engenheiros.
Contudo, nas primeiras décadas do século XX iniciaram-se estudos mais
profundos, com bases científicas e análises em laboratórios e a fabricação de
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centenas de protótipos para os testes. Estados Unidos, Europa, e Japão
destacaram-se nos estudos para entendimento do sistema construtivo e para
publicação de normas para cálculo e execução de alvenarias armadas e não
armadas.
A partir da década de 50, com a evolução dos cálculos estruturais, e normas
relativas ao dimensionamento para alvenarias, a construção de dois edifícios
serviram como marcos para a evolução do sistema construtivo. O primeiro,
construído na Basiléia em 1951, pelo suíço Paul Haller, com 13 andares (41,40m de
altura), em alvenaria não armada, com paredes resistentes internas com e=15 cm, e
externas com e=37,5cm. Já em 1954 o segundo foi construído em Zurique, com 20
pavimentos e paredes com e=32 cm.
O grande desenvolvimento da alvenaria estrutural aconteceu a partir do final
da década de 60, com as publicações de teorias modernas sobre alvenaria
estrutural.
Atualmente, é comum serem construídos edifícios em alvenaria estrutural na
Europa e nos Estados Unidos com 22 pavimentos, com espessura de paredes
convencionais, com vinte e cinco centímetros, em média.
No Brasil, a alvenaria estrutural começou a ser difundida na década de 60,
com o advento da política nacional de habitação e construções fomentadas pelo
BNH, em diversas tipologias para classes de média para baixa renda. Essa
“especialização” mitificou o sistema construtivo, e este passou a ser considerado
como destinado unicamente para camadas inferiores da sociedade. A situação foi
revertida aos poucos, culminando na década de 90, com a construção de edifícios
luxuosos com o sistema de alvenaria estrutural (TAUIL, 2000 apud MACHADO,
2001).
Durante a década de 70, diversos edifícios foram executados no país com
alvenaria estrutural, principalmente edificações de até 8 pavimentos, que atendiam
às especificações da Companhia Habitacional de São Paulo – COHAB.
Em Vitória da Conquista, as primeiras edificações executadas em blocos de
concreto são da década de 80, quando foram construídos edifícios de três
pavimentos, agregados em condomínios, destinados para classe média. Após esse
período, não houve produção significativa de habitações com este sistema
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construtivo. Deduz-se que a mitificação do sistema, de acordo com TAUIL, as
deficiências tecnológicas para produção de blocos de concreto e o custo elevado em
relação ao bloco cerâmico vazado tenham contribuído para a interrupção de projetos
com blocos de concreto. Somente a partir do ano de 2005 , com a aplicação de
sistemas produtivos mais eficientes e o desenvolvimento de projetos habitacionais
específicos para alvenaria estrutural, retomou-se a utilização da alvenaria de blocos
de concreto no município.
Um exemplo recorrente é o edifício Solar dos Alcântaras, em São Paulo, com
24 pavimentos, é o edifício mais alto do Brasil, em alvenaria estrutural armada.

Figura 3 – edifício Solar dos Alcântaras.
Fonte: (MACHADO, 2001).
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2.2 Aplicação do RCD

Historicamente existem inúmeras aplicações para o RCD, desde usos com
baixo valor agregado, como em bases e sub-bases para pavimentação, até a
fabricação de elementos não-estruturais e estruturais de concreto, com inclusão de
percentuais de RCD ou substituição completa dos agregados naturais.
Alguns países destacam-se no avanço de pesquisas sobre os usos factíveis
para o RCD. A Holanda e o Japão são frequentemente mencionados em trabalhos
de pesquisa como os detentores das regulamentações mais avançadas e onde é
permitida a fabricação de elementos estruturais a partir do RCD. Em seguida, outros
países são citados, como por exemplo, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos da
América, França e países da Escandinávia. Estes países já possuem estudos
avançados para utilização do RCD com fins estruturais (LIMA, 1999) e (JOHN,
2000).
No Brasil, a partir da publicação da Resolução Conama n°307, e a
obrigatoriedade por parte dos municípios em estabelecer os Projetos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, fez com que surgissem diversas
usinas de reciclagem de resíduos. Ainda de acordo com a Resolução, os RCD
devem ser classificados do seguinte modo:
“Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para
efeito desta Resolução, da seguinte forma:
I. Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes cerâmicos(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros
de obras;
II. Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III. Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do
gesso;
IV. Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
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contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros.” (BRASIL, 2002).

Em 2004, foi publicado um conjunto de normas técnicas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo elas: ABNT NBR 15112/200414, ABNT
NBR 15113/200415, ABNT NBR 15114/200416, ABNT NBR 15115/200417 e ABNT
NBR 15116/200418, formou-se um conjunto de diretrizes e orientações que vão
desde as especificações para criação de áreas para recebimento, triagem e
reciclagem de RCD, até a especificação para utilização de agregados reciclados em
camadas de pavimentação, pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural. No desenvolvimento do processo de fabricação de blocos com agregados
reciclados mistos, estes serão ensaiados com base nos requisitos da NBR
6136/2007, para que haja uma equivalência no processo comparativo. Já os
agregados reciclados serão ensaiados pela NBR 15116/2004.

14

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos da construção civil e
resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes de projeto,
implantação e operação. ABNT NBR 15112. Rio de Janeiro. ABNT, 2004. 7p.

15

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos sólidos da
construção civil e resíduos inertes – Aterro – Diretrizes para projeto, implantação e
operação. ABNT NBR 15113. Rio de Janeiro. ABNT, 2004. 12p.

16

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos sólidos da
construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes de projeto, implantação e
operação. ABNT NBR 15114. Rio de Janeiro. ABNT, 2004. 7p.

17

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados reciclados de
resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação. ABNT
NBR 15115. Rio de Janeiro. ABNT, 2004. 10p.
18

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados reciclados de
resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de
concreto sem função estrutural - Requisitos. ABNT NBR 15116. Rio de Janeiro. ABNT,
2004. 12p.
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As fotografias 1 e 2 ilustram algumas aplicações para o agregado reciclado,
em obras de aterro e pavimentação:

Fotografia 1 – Uso de agregado reciclado em aterros.
Fonte: (SLU, 2010).

Fotografia 2 – Uso de agregado reciclado em base para pavimentação.
Fonte: (SLU, 2010).

Além das normas técnicas vigentes, existem estudos já realizados para
incorporação do RCD na fabricação de blocos de concreto estruturais, blocos de
concreto não-estruturais e elementos estruturais de concreto armado, com resíduos
de construção e demolição, onde se encontram presentes também argamassas,

34

cerâmicas e concreto, ou apenas com resíduos de concreto, oriundos de processos
realizados exclusivamente com o concreto, como usinas de concreto,
fabricação de pré-moldados e lajes. BUTTLER, 2007, teve como tema de sua
pesquisa a incorporação de agregados reciclados na fabricação de blocos de
concreto estruturais, com classe de resistência de 4,5 MPa, 8,0MPa e 12 MPa. O
trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, sendo a primeira para avaliação das
propriedades dos agregados reciclados de concreto (ARC) graúdos e miúdos, de
uma fábrica de pré-moldados. (BUTTLER, 2007)19.
PRADO, 2006, analisou a influência da substituição de agregados naturais
por agregados reciclados de concreto na fabricação de blocos estruturais, levando
em consideração percentuais de substituição de agregados na dosagem de
referência. (PRADO, 2006)20.
LEITE, 2001, estudou a introdução de agregados reciclados na produção de
concretos, avaliando as alterações nas propriedades do concreto fresco e no estado
endurecido, obtendo resultado favorável à incorporação de agregados reciclados na
produção de concreto.
DAMINELI, 2007, propôs um estudo para a caracterização física de
agregados reciclados, procurando estabelecer um método de controle de qualidade
e triagem do agregado ainda na usina de reciclagem, possibilitando maiores
aplicações para os produtos. (DAMINELI, 2007)21.
A proposta de estudo prático para esta dissertação é a fabricação de blocos
de concreto com agregados reciclados mistos, com substituição total dos agregados

19

BUTTLER, A. M. Uso de agregados reciclados de concreto em blocos de alvenaria
estrutural. 2007, 499f. Tese (Doutorado em Engenharia de estruturas) – Escola de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007.
20

PRADO, D. M. Propriedades físicas e mecânicas de blocos estruturais produzidos
com agregados reciclados de concreto. 2006, 129f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Estruturas) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São
Paulo. São Carlos, 2006.

21

DAMINELI, B. L. Estudos de métodos para caracterização de propriedades físicas de
agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados. 2007, 107p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
São Carlos, 2007.
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naturais, analisando os resultados prescritos pela NBR 6136/2007, estabelecendo
um comparativo entre os blocos de concreto convencionais e os reciclados, levando
em consideração as características locais de produção.
A foto 3 ilustra blocos de vedação fabricados com agregados reciclados em
Belo Horizonte, onde se aplica o conceito da incorporação de agregados reciclados
para a produção de blocos de concreto comercialmente. Neste caso, a usina do
Estoril fornece o agregado reciclado , e uma associação de catadores fabrica os
blocos de vedação em uma pequena fábrica de blocos instalada dentro da própria
usina. A Universidade Federal de Minas Gerais dá suporte técnico para os
catadores, definindo dosagens e realizando os ensaios de caracterização do
produto.

Fotografia 3 – Bloco de concreto com agregado reciclado em Belo Horizonte.
Fonte: o autor.
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Na foto 4, os protótipos analisados no Laboratório de Materiais de Construção
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT):

Fotografia 4 – Protótipos fabricados em Vitória da Conquista.
Fonte: o autor.

2.3 Estimativas de geração de RCD no Brasil
Apesar de se estudar os resíduos de construção e demolição no Brasil desde
o final da década de 80, existem muitas lacunas a serem preenchidas sobre o
assunto, e isto se deve principalmente à escassez de informações sobre a
quantidade e a composição dos resíduos da construção civil no país como um todo.
A maioria dos estudos concentra-se no sudeste do Brasil, que possui características
próprias para suas edificações, tanto no ato de projetar quanto nas tecnologias
aplicadas para a construção.
Segundo Pinto (1999), existe uma carência muito grande sobre
informações completas sobre os RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), sua real
composição e quantidade precisa da geração destes resíduos. A tabela 1 evidencia
dados coletados pela Prefeitura de Santo André, no ano de 1996, e a tabela 2,
dados coletados pela CETESB e algumas prefeituras do Estado de São Paulo.
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Tabela 1 – Caracterização dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Santo
André em 1996.
Domiciliar

Serviços Saúde

Volumosos Industrial

Geração Diária (t/dia)

674 (1)

7 (1)

52 (1)

129 (1)

Participação no total (%)

32,57%

0,37%

2,82%

6,75%

RCD
1.013
(1) (2)

TOTAL

57,59%

100

1.910

(1) Informações SSM/PMSA (SANTO ANDRÉ, 1997a)
(2) Informações coletores privados (SANTO ANDRÉ, 1997a)

Fonte: PINTO, 1999.

Tabela 2 – Comparação entre dados SMA/CETESB e dados coletados nos municípios.
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
São José dos
Campos

437,89 (1)

1.868

674 (7)

1.013 (8)

181 (8)

1996

277,24 (1)

1.090

278 (9)

733 (10)

79 (9)

1995

Municípios

(1) A cidade e o Lixo, publicação SMA/CETESB ( SÃO PAULO, 1998a)
(2) Campinas - A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, publicado pela Secretaria de Serviços
Públicos, PMC (PAULELLA; SCAPIM, 1996
(3) Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS: Relatório Anual de Atividades, 1996
(4) Resíduos de Construção em Jundiaí, diagnóstico preparado pela consultoria I&T - Informações e
Técnicas (JUNDIAÍ, 1996)
(5) Diagnóstico Geral. Preparatório ao Programa para redução dos problemas ambientais e
reciclagem de resíduos da construção em Ribeirão Preto, preparado pela consultoria I&T Informações e Técnicas (RIBEIRÃO PRETO, 1995a).
(6) Resíduos de Construção em São José do Rio Preto, diagnóstico preparado pela consultoria I&T Informações e Técnicas (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 1997a)
(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, 1997a)
(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, 1997a)
(9) Conforme registro da URBAM - Urbanizadora Municipal de São José dos Campos, in Diagnóstico
Geral. Preparatório ao Programa para correção de 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, 1995a)
(10) Diagnóstico Geral. Preparatório ao Programa para correção de 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, 1995a)

Fonte: PINTO, 1999.
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Nos dados apresentados na Tabela 2 fica evidente a divergência entre as
informações divulgadas pelas pesquisas, para os mesmos municípios, uma vez que
o estudo desenvolvido pela SMA/CETESB apresenta apenas os valores absolutos
para os resíduos sólidos urbanos. Em contrapartida, a análise feita pelos municípios
é mais detalhada, separando os tipos de resíduos sólidos, e o quantitativo é
bastante superior ao demonstrado na primeira coluna de dados da tabela. A tabela
1, referente ao município de Santo André, é ainda mais detalhada, pois consegue
separar exatamente a quantidade de RCD dos outros resíduos sólidos urbanos.
Quanto mais detalhado for o levantamento de resíduos, melhor será a condição para
desenvolvimento de um programa de gestão de resíduos sólidos, destinando
equipamentos e recursos para os resíduos que causam maior impacto no ambiente.
O trabalho desenvolvido por PINTO (1999) estendeu sua pesquisa para seis
municípios brasileiros, incluindo Vitória da Conquista. A estimativa de geração de
resíduos nestes municípios obedeceu aos mesmos parâmetros, computando o
número de licenciamentos para obras de construção formais, a coleta de resíduos
sólidos efetuadas pelas prefeituras e a coleta realizada por coletores particulares,
com caçambas. A tabela 3 reúne informações demográficas sobre os municípios
estudados, sendo este o parâmetro-base para a estimativa de geração de resíduos.
Tabela 3 – População dos municípios em estudo.
População
(referência)

Ano da
Pesquisa

Documento de Referência

São José dos Campos / SP

486.467 (95)

1995

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995a

Ribeirão Preto / SP

456.252 (95)

1995

RIBEIRÃO PRETO, 1995a

São José do Rio Preto / SP

323.627 (96)

1997

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 1997a

Jundiaí / SP

293.373 (96)

1997

JUNDIAÍ, 1997a

Santo André / SP

625.564 (96)

1997

SANTO ANDRÉ, 1997a

Vitória da Conquista / BA

242.155 (96)

1998

VITÓRIA DA CONQUISTA, 1998a

Municípios

Fonte: (PINTO, 1999).

A pesquisa sobre a coleta dos resíduos procurou documentar a participação
de coletores privados no processo, com os mais variados métodos para coleta dos
RCD. A tabela 4 apresenta os tipos de coletores e as quantidades recolhidas:
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Tabela 4 – Presença e atuação de agentes coletores nos municípios pesquisados.
Municípios
Veículos e participação no
mercado (1)

Santo
André
(base 97)

São José
R. Preto
(base 97)

São José
Campos
(base 95)

Ribeirão
Preto
(base 95)

Jundiaí
(base 97)

Vitória da
Conquista
(base 97)

88

31

13

36

31

2

49 (2)

45 (3)

nd

nd

12 (3)

180 (4)

11 (2)

28 (3)

nd

nd

7 (3)

-

16 (2)

24 (3)

nd

nd

7 (3)

-

22 (2)

131 (3)

nd

nd

3 (3)

450 (4)

participação percentual dos
poliguindastes na remoção de
RCD

60%

80%

nd

nd

77%

22%

participação percentual dos
outros agentes na remoção de
RCD

40%

20%

nd

nd

23%

78%

poli guindastes
caminhões basculantes
caminhões carroceria
caminhonetes
carroças a tração animal

(1) Fontes conforme tabela 2.3
(2) Determinação por recadastramento realizado pela PMSA e estimativa de campo
(3) Média das estimativas de campo realizadas pelos coletores
(4) Média das estimativas de campo realizadas pelos coletores e pela PMVC

Fonte: (PINTO, 1999).

Pode-se notar ainda na tabela 04, a grande quantidade de coletores em
carroças, com tração animal. Este fato demonstra uma grande informalidade no
processo de coleta de resíduos e favorece a deposição irregular do mesmo, uma vez
que, quanto menor à distância a ser percorrida pelo carroceiro, mais rapidamente ele
estará disponível para uma nova coleta. Historicamente, pela observação do autor
deste trabalho, terrenos baldios em Vitória da Conquista servem como depósito de
resíduos de construção e demolição. A presença destes resíduos favorece o
depósito posterior de resíduos orgânicos e de poda, também depositados de forma
irregular.
Em função da pesquisa desenvolvida por PINTO, analisando os dados de
licenciamento, os números de coleta de resíduos, incremento nas ligações de
energia elétrica nos municípios estudados, bem como o consumo de cimento para o
ano da pesquisa, chegou-se a uma composição dos volumes gerados de RSU nas
áreas em estudo. Vale ressaltar que estão computados os valores oficiais de coleta
para construções residenciais. Deste modo, pode-se deduzir que a geração real será
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maior ainda. Na tabela 5 temos o resultado da pesquisa sobre a estimativa de
geração de RCD.
Tabela 5 – Composição dos RSU nos municípios pesquisados.
Municípios
Veículos e participação no
mercado (1)

Santo
André
(base 97)

São José
R. Preto
(base 97)

São José
Campos
(base 95)

Ribeirão
Preto
(base 95)

Jundiaí
(base 97)

Vitória da
Conquista
(base 97)

1.013

687

733

1.043

712

310

geração de resíduos
domiciliares (t/dia)

674

302

278

257

314

130

geração de outros resíduos
(industriais/ serv. Saúde/
volumosos/ podas) (t/dia)

181

198 (3)

79

186

125

72

1.868

1.187

1.090

1.484

1.151

512

provável geração total de
RCD (t/dia)

geração total de resíduos
sólidos urbanos (t/dia)

Fonte: (PINTO, 1999).

Com a individualização dos resultados, separando os RCD dos demais RSU,
foi possível estabelecer um percentual de geração de RCD nos municípios
pesquisados, e em função da população, estabeleceu-se uma taxa de geração de
resíduos de construção e demolição

por ano por habitante. Algumas taxas

apresentadas no estudo diferem bastante das médias obtidas nos municípios do
Estado de São Paulo e de alguns países europeus. O autor acredita que essas taxas
menores devam-se principalmente à imprecisão dos dados coletados e inexistência
de programas de gerenciamento de resíduos, como exemplo, o município de Vitória
da Conquista, pois ainda hoje não desenvolveu um programa de gerenciamento de
resíduos. A Tabela 6 apresenta as estimativas de geração de RCD em vários
municípios do país.
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Tabela 6 - Participação dos RCD nos RSU e taxa de geração em localidades diversas.
Participação dos RCD na
Massa Total de RSU

Taca de Geração
(t/habitante/ano)

São José dos Campos / SP
Ribeirão Preto / SP
São José do Rio Preto / SP
Jundiaí / SP
Santo André / SP
Vitória da Conquista / BA

54%
58%
67%
70%
62%
61%

0,51
0,66
0,47
0,71
0,76
0,4

Belo Horizonte / MG (1)
Campinas / SP (2)
Salvador / BA (3)

54%
64%
41%

0,34
0,62
0,23

̴ 66%
̴ 45%
>60%
>66%
39% (*)
48%
-

0,70 a 1,0
̴ 0,45 (*)
̴ 0,68 (**)
̴ 1,50 (**)

Localidades

Europa Ocidental (4)
Suíça (5)
Alemanha (6)
Região Bruxelas - Bélgica (7)
EUA (8)
Vermont State (EUA) (9)
Japão (10)
Hong Kong (10)

(1) Considerados apenas os RCD dispostos em aterro público - abril 1999 (SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
SLU, 1999)
(2) PAULELLA; SCAPIM, 1996
(3) Considerados apenas os RCD dispostos em aterro público (EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DE SALVADOR LIMPURB, 1999)
(4) Conforme B.P. Simons, Belgian Building Research Institute, apud LAURITZEN, 1994
(5) MILANI, 1990
(6) INTERNATIONALE VEREINIGUNG BAUSTOFF-RECYCLING - IVBR, s.d.
(7) INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L´ENVIRONNEMENT, 1995.
(8) C&D DEBRIS RECYCLING, 1998b
(9) DONOVAN, 1991
(10) HONG KONG, 1993
(*) Percentual em revisão (C&D DEBRIS RECYCLING, 1998c)
(**) População conforme THE TIMES, 1994

Fonte: (PINTO, 1999).

Com o intuito de reforçar os dados apresentados anteriormente, o autor fez
uma pesquisa junto a algumas Usinas de reciclagens e setores vinculados à coleta
de RSU para atualizar algumas destas projeções.
Em Jundiaí, a operação de reciclagem de resíduos é operada num sistema de
parceria entre uma empresa privada e a Prefeitura Municipal. Conforme informações
passadas pela SMR – Sistemas de Moagem, o terreno é cedido pela prefeitura,
enquanto a empresa processa o RCD, cede parte da produção para o município e
comercializa o restante do material reciclado. A tabela 7 permite fazer uma projeção
da taxa de RCD por habitante, levando em consideração as informações fornecidas
pela usina.
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Tabela 7 - Estimativa de geração de resíduos em Jundiaí.

USINA

RECEBIMENTO
DIÁRIO (t)

TOTAL ANUAL
(t)

POPULAÇÃO (mil)
22
(IBGE, 2010)

ESTIMATIVA DE
GERAÇÃO t/hab./ano

Jundiaí - SP

661,5

241.447,50

349.929

0,68

Fonte: o Autor.

A estimativa gerada a partir dos dados fornecidos pela Usina mantém um
padrão, comparados com a estimativa realizada por PINTO (1999). Naturalmente,
não são dados oficiais, mas as informações prestadas não são discrepantes.
Em Belo Horizonte, estão em funcionamento três usinas de reciclagem,
Estoril, Pampulha e BR 040. As informações obtidas a partir da visita técnica à usina
do Estoril relatam um recebimento diário de 600 toneladas de RCD/dia nas três
usinas. Estes valores são pequenos levando em consideração a população do
município de Belo Horizonte, que é estimada em 2.452.617 habitantes para o ano de
2009 (IBGE, 2010). A complexidade e o tamanho do município indicam a
necessidade de um estudo específico para que se possa estimar a geração de RCD,
uma vez que pode haver a destinação para aterros, áreas clandestinas ou
destinação para aterro de terrenos.
Do mesmo modo, a dificuldade em quantificar a geração de RCD é percebida
em Salvador. Desde o ano de 1997, o município vem desenvolvendo um programa
de gestão diferenciada de RCD, composto por várias etapas, e gerenciado pelo
município em parceria com a LIMPURB (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador),
com a implantação gradativa de postos de coleta de pequenos volumes (até 2,0m³),
a fiscalização sobre os pontos irregulares de descarte de resíduos, programas de
capacitação para transportadores de RCD, que totalizam 920 transportadores
registrados no município, entre pessoas físicas e jurídicas (LIMPURB, 2010)23.
No livro “Reciclagem de entulho para produção de materiais de construção”,
de 2001, organizado por José Clodoaldo Silva Cassa, Alex Pires Carneiro e Irineu

22

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa no
website cidades. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> .
Acesso em 24 maio 2010.
23

EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DE SALVADOR – LIMPURB. Consulta geral a
homepage oficial. Disponível em < http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br>. Acesso em 24
maio 2010.
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Antônio Schadach de Brum, com textos de diversos pesquisadores brasileiros, em
parceria com a Caixa Econômica Federal, Universidade Federal da Bahia – UFBA, a
LIMPURB e a Prefeitura de Salvador – PMS, apresentou o resultado do projeto
Entulho bom, que teve por objetivo principal desenvolver tecnologias e processos
para a reciclagem e reaproveitamento de resíduos da construção civil, buscando
minimizar o impacto ambiental causado pelo descarte irregular de resíduos,
preservar recursos naturais e melhorar a qualidade de vida da região metropolitana
de Salvador (CASSA, J.C.; CARNEIRO, A.P.; DE BRUM, I.A.S (ORG.), 2001)24.
A figura 4 apresenta um gráfico com a evolução da coleta de RCD em
Salvador, e o aumento exponencial dessa coleta a partir da execução das medidas
propostas no plano de gerenciamento diferenciado para resíduos sólidos.

Figura 4 – Evolução do entulho recolhido em Salvador.
Fonte: CASSA, J.C.; CARNEIRO, A.P.; DE BRUM, I.A.S (ORG.), 2001

No ano de 2000, a LIMPURB chegou a coletar 832.044 toneladas de entulho
no município de Salvador apenas, contra 219.169 toneladas coletadas no ano de
1996. Isto representou um aumento de 280% na coleta de resíduos de construção e
demolição.

24

CASSA, J.C.; CARNEIRO, A.P.; DE BRUM, I.A.S (ORG.), Reciclagem de entulho para
produção de materiais de construção. Salvador: EDUFBA; Caixa Econômica Federal,
2001. 312 p
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Com os dados de população do ano de 2000, associado aos valores
coletados de RCD no mesmo ano, é possível montar a tabela 8, chegando a uma
taxa de geração de RCD por habitante por ano. A taxa encontrada é ligeiramente
superior à apresentada no trabalho desenvolvido por PINTO, 1999. Contudo, este
resultado permanece bastante distante dos valores encontrados em municípios do
Estado de São Paulo, o que sugere que a quantidade de geração de resíduos no
Município de Salvador é maior ainda do que a quantidade coletada pela PMS.
Tabela 8 - Estimativa de geração de resíduos em Salvador no ano de 2000.
USINA

RECEBIMENTO
DIÁRIO (t)

TOTAL ANUAL
(t)

POPULAÇÃO (mil)
(IBGE, 2000)

ESTIMATIVA DE
GERAÇÃO t/hab./ano

Salvador - BA

2.750

832.044,00

2.433.107

0,34

Fonte: o autor.

Atualmente, em Salvador, a coleta e a deposição de RCD foram segregadas.
A LIMPURB é responsável pela coleta dos pontos de descarga para pequenos
geradores, até 2,0m³, enquanto que, para os grandes geradores, acima de 2,0m³,
torna-se obrigatório utilizar um dos 920 transportadores credenciados pela empresa,
para dispor o RCD no Aterro Sanitário Metropolitano Centro – AMC, que foi cedido
para gerenciamento privado por concessão para a empresa Revita Engenharia S.A.
A tabela 9 apresenta os dados de coleta de RCD para o ano de 2009, sob
responsabilidade da LIMPURB.
Tabela 9 - Demonstrativo Anual por Tipo de Resíduos Coletado pelo Poder Público
Municipal de Salvador - Ano Base: 2009
2009
Tipo de Resíduo

(t)

%

1. Domiciliar e Varrição (RSDV)

801.987

60,01

2. Construção e Demolição (RCD)

501.901

37,56

32380

2,43

66

0

1.336.334

100

3. Vegetais (RV)
4. Serviços de Saúde (RSS)
Total

Nota1: Nomenclaturas
Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição Pública (RSDV):
Resíduos da Construção e Demolição (RCD): Parcela Classe A – Entulho
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): Parcela do Grupo A- Infectante,
representando animais mortos depositados em vias e logradouros públicos
Resíduos Vegetais (RV): provenientes das podas das árvores e das feiras
livres

Fonte: ASDOP/DIROP/LIMPURB
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Após consulta à administradora do AMC, foi informado que atualmente são
recebidos 200 toneladas/dia de RCD, em função de estarem iniciando as operações
com RCD. A capacidade para recebimento diário projetado é de 1.200 toneladas/dia,
associado posteriormente a uma usina de reciclagem, que encontra-se na fase de
projeto e dimensionamento.
Observa-se que os dados fornecidos em Salvador, para o ano de 2009, são
bastante inferiores aos dados de anos anteriores. Em contrapartida, houve um
aumento da população do município, estimada para 2009 em 2.998.056 de
habitantes (IBGE, 2010).
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2.4 Estimativas de geração de RCD em Vitória da Conquista
2.4.1 Contextualização do município
Vitória da Conquista está localizada no sudoeste baiano, distante 528 km da
capital, Salvador, e a 110 km da divisa com o Estado de Minas Gerais pela BR 116,
provavelmente a mais importante rodovia de ligação entre o nordeste e sul do país.
O município desenvolveu-se a partir da década de 1940, com a expansão
comercial e investimentos na aberturas de rodovias para integração nacional. Ela é
um importante entroncamento, pois no sentido norte-sul é cortada pela BR 116, no
sentido Leste-Oeste pela BR415/BA262 e ainda pela ligação ao sul do Estado pela
BA263, conectando-a a BR101. A figura 5 mostra as principais conexões viárias do
município.

Figura 5 – imagem de satélite de Vitória da Conquista e ligações viárias. Imagem de 2003.
Fonte: GOOGLE EARTH, 201025, editado pelo autor.

25

GOOGLE EARTH. Software de busca por imagens de satélite. Acesso em 25 maio
2010.
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Segundo o IBGE, 2010, Vitória da Conquista é o terceiro maior município da
Bahia,

com

população

estimada

para

2009

em

318.901

habitantes,

predominantemente urbana.
O livro “Urbano em Construção”, de FERRAZ, 2001, traça a evolução urbana
da cidade, com um breve histórico da formação do arraial, posterior elevação à vila e
consequentemente município, destacando a vocação comercial e de serviços da
cidade. O foco principal do livro é a análise do desenvolvimento dos loteamentos
urbanos ao longo de duas décadas (FERRAZ, 2001)26.
Durante a análise da evolução da cidade, observa-se que até meados dos anos
50, a população era predominantemente rural. A partir dos anos 60 esse quadro
inverteu-se e iniciou-se um processo de crescimento da área urbana com grande
incremento entre os anos 70 e 90. A figura 6 mostra a evolução da inversão da
população.

Figura 6 – População Urbana/Rural de Vitória da Conquista de 1940 a 2000.
Fonte: FERRAZ, 2001.

Na tabela 10 poderá ser observado o crescimento populacional em números, o
crescimento da população urbana com a redução da rural, mas principalmente, entre
os anos de 1970 e 1991, a população urbana mais do que dobrou de tamanho,
indicando forte crescimento da construção civil.
26

FERRAZ, A.N.Q. O urbano em Construção. Vitória da Conquista: um retrato de duas
décadas. Vitória da Conquista. UESB. 2001. 202p.
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Tabela 10 – Crescimento populacional de Vitória da Conquista de 1940 a 2000.
Ano

População Rural

%

População Urbana

%

TOTAL

1940

24.910

74,3

8.644

25,7

33.554

1950

26.993

58,4

19.463

41,6

46.456

1960

31.401

39,3

48.712

60,7

80.113

1970

41.569

32,5

85.959

67,5

127.528

1980

43.245

25,3

127.652

74,7

170.897

1991

36.740

16,3

188.351

83,7

225.091

1996

37.860

15,6

204.295

84,4

242.155

2000

37.155

14,1

225.430

85,9

262.585

Fonte: FERRAZ, 2001.

O município possui forte vocação comercial e de serviços, pois desde sua
criação, desempenha papel de polo regional, abastecendo boa parte do sertão
baiano, agreste e parte da região cacaueira, influenciando ainda alguns municípios
do norte de Minas Gerais. Notadamente é um centro de saúde, por possuir
praticamente todas as especialidades médicas, e vem se destacando como polo
educacional de ensino superior, com a presença na cidade de um Campus da UFBA,
a sede da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, e três outras
instituições de ensino privado, com a previsão da instalação de uma quarta
instituição para o ano de 2010/2011.
O setor industrial tem crescido também no município, e observa-se um
crescimento das empresas instaladas no distrito industrial da cidade, implantado
desde a década de 70. A chegada de empresas do sudeste do país, principalmente
no setor de plásticos, aliado ao crescimento de empresas locais, aqueceu a indústria
e favoreceu a implantação de novas plantas fabris.
2.4.2 Levantamento de dados
O município de Vitória da Conquista não possui um plano de gerenciamento
de resíduos sólidos, conforme informações levantadas junto à Secretaria de Meio
Ambiente. Em 2007 foi promulgado o decreto nº 12.431/200727, pela Prefeitura

27

VITÓRIA DA CONQUISTA. Decreto nº 12.431/2007, de 01 de agosto de 2007.
Regulamenta procedimentos para a gestão dos resíduos provenientes da construção civil e
de podas de vegetação no município de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 2007,
04p.
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Municipal de Vitória da Conquista – PMVC, regulamentando procedimentos para
gestão de resíduos provenientes da construção civil e de podas da vegetação de
Vitória da Conquista.

O artigo 4º do referido decreto descreve os procedimentos

de atuação para descarte dos resíduos:
“ Art. 4º - A partir da data de vigência deste Decreto, os resíduos
provenientes da construção civil e da poda de vegetação, conforme
definido no artigo 1º e nos incisos I e II do art. 2º, serão
obrigatoriamente, destinados da seguinte forma:

I.

Os resíduos sólidos provenientes da construção, reforma ou
demolição de obras de médio ou grande porte, e de poda de
vegetação, em volume superior a 1 m³ (um metro cúbico),
deverão ser encaminhados, prioritariamente, para depósitos
particulares, indicados pelo Construtor no projeto de
construção, os quais deverão ser vistoriados e aprovados
pelos Órgãos competentes do Município:

II.

Os resíduos sólidos provenientes da construção, reforma ou
demolição de obras de médio ou grande porte, e de poda de
vegetação, em volume superior a 1 m³ (um metro cúbico),
cujo construtor comprove a impossibilidade de destinação de
área particular, tecnicamente viável ao recebimento dos
resíduos, na forma prevista do inciso I deste artigo, poderão,
após autorização da Administração, ser encaminhados,
mediante o transporte por caçambas ou veículos de maior
porte, para o Aterro Sanitário da Cidade, no Km 8 da Rodovia
Vitória da Conquista/Anagé, bem como para a área definida
como “Cascalheira do Anel Viário”, acesso no km 1,6 do anel
viário, sentido trevo da estrada da Barra do Choça/Salvador.

III.

Os resíduos sólidos provenientes da construção civil, reforma
ou demolição de obras, e de poda de vegetação, em volume
não superior a 1m³ (um metro cúbico), transportados por
carroças ou por pequenos veículos de carga particulares,
serão encaminhados para os LEVES, Locais de entrega
voluntária, definidos em portarias emanadas da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, destinados ao recebimento
provisório, e, posteriormente serão transportados, pelo Poder
Público Municipal, par as áreas de destinação de resíduos.

Parágrafo único – As áreas definidas no inciso II deste artigo também
poderão receber os resíduos em quantidade de até 1m³ (um metro
cúbico), transportados por carroças ou por pequenos veículos de
carga particulares.” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2010).

O decreto na íntegra encontra-se no Anexo B, para consulta. O presente
documento não determina as áreas LEVES, locais de entrega voluntária de
pequenos volumes, até 1,0m³. Estas áreas ainda não foram colocadas em
funcionamento, e na prática, existe apenas a coleta por empresas com poli
guindastes e por particulares que são levadas para as áreas de descarte citadas no
decreto. Além destas áreas, outras áreas recebem também resíduos de construção
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e demolição, conforme localização aproximada na figura 7. A fiscalização da
Prefeitura concentra-se em impedir que sejam depositados RCD fora das áreas
determinadas. As próprias áreas de descarte não têm qualquer tipo de controle. São
terrenos baldios ou que foram de extração de cascalho, no perímetro do anel viário.
O artigo 4º apresenta inconsistências nos seus incisos, pois como não existe
no município nenhuma área regulamentada particular para o descarte de resíduos, o
inciso I não tem aplicação prática, e automaticamente remete ao descarte de
resíduos no aterro municipal ou em terrenos baldios. O inciso III do mesmo modo
não é aplicável, uma vez que não foram implantadas as unidades de recebimento
de pequenos volumes. Em suma, o decreto não regulamenta o descarte de RCD por
não existirem no município áreas adequadas para o fim, sejam estas públicas ou
privadas, favorecendo o descarte irregular.

Figura 7 – identificação das principais áreas de descarte de RCD. Imagem aérea de 2003.
Fonte: imagem: GOOGLE EARTH, áreas de descarte: decreto 12.431/2007.
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Na figura 8, estão evidenciados os bota-foras com maior atividade na época
do trabalho desenvolvido por PINTO. Observa-se que algumas áreas continuam
existindo com essas características, e as outras mais próximas do centro da cidade,
foram extintas, seja pela ação da PMVC, seja pelo processo de urbanização, com a
ocupação de terrenos antes vazios. Nas áreas circuladas em vermelho, já não se
observa o depósito de RCD.

Figura 8 – áreas de bota-fora com maior atividade.
Fonte: PINTO, 1999, adaptado pelo autor.

Existe a exigência para os projetos que necessitam de licenciamento
ambiental, que seja apresentado o programa de gerenciamento de resíduos sólidos,
inclusive indicando a área de descarte, caso exista resíduo, devidamente legalizada.
Esta exigência acaba gerando um impasse, pois não existe área licenciada para
descarte no município, seja ela pública ou privada.
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As fotografias 5 e 6 ilustram algumas deposições irregulares no município.

Fotografia 5 – Deposição irregular de RCD na periferia
Fonte: do Autor.

Fotografia 6 – RCD descartado em terreno baldio.
Fonte: o Autor.

A Resolução Conama 307/2002 define como obrigatório a existência de áreas
de transbordo e triagem (ATT) , atribuindo responsabilidades para o poder público e
a iniciativa privada:
“Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos
da construção civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos

53

da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito
Federal, o qual deverá incorporar:
I- Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,
II- Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
Art. 6°- Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil:
I- As diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem
elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das
responsabilidades de todos os geradores.
II. O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para
recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos
volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal,
possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de
pequenos geradores às áreas de beneficiamento;
III O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de
beneficiamento e de disposição final de resíduos;
IV. A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas
não licenciadas;
V. O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no
ciclo produtivo;
VI. A definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII Ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes
envolvidos;
VIII. Ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e
possibilitar a sua segregação.
Art. 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil será elaborado, implementado e coordenado pelos
municípios e pelo Distrito Federal, e deverá estabelecer diretrizes
técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos
pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do
sistema de limpeza urbana local.” ( BRASIL, 2002).

Em entrevista à Revista RECICLAGEM MODERNA, 200928, o Arquiteto
Tarcísio de Paula Pinto declara que a postura adotada pelo Ministério das Cidades é
dar preferência para financiar empresas a montarem usinas de reciclagem, do que o
poder público. Ele justifica que o financiamento para construir uma usina com
dinheiro público só é válido a partir do momento que se gerar quantidade
significativa de resíduos públicos.
No âmbito do governo do Estado da Bahia, foi publicada a resolução 009/2009,
da Secretaria do Desenvolvimento Urbano - SEDUR, criando um grupo de trabalho

28

PINTO, T.P. As novidades do mercado de RCD. Revista Reciclagem Moderna. São
Paulo, p.41-45. Nov./dez. 2009.
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para acompanhamento da criação da política de resíduos sólidos do Estado (GT
PERSOLIDOS) (SEDUR, 2010)29.
Este grupo de trabalho, denominado GT PERSOLIDOS, é composto por uma
equipe de aproximadamente quarenta e seis profissionais, vinculados às mais
diversas áreas de atuação, entre universidades, prefeituras, empresas de coleta e
saneamento, entidades trabalhistas, técnicos, instituições financeiras, organizações
não governamentais, entre outros. O grupo obedece a uma agenda de reuniões e já
existe uma minuta da proposta para a Política Estadual de resíduos sólidos, findada
a primeira etapa do grupo de trabalho.
Nota-se que o GT PERSÓLIDOS tomou como base o projeto nacional de
resíduos sólidos, bem como outras legislações estaduais existentes, e diversos
ajustes foram sugeridos para a definição da política estadual de resíduos sólidos.
2.4.3 Estimativas locais
A inexistência de uma ATT em Vitória da Conquista, devidamente licenciada,
associada à falta de controle dos resíduos descartados no município, impossibilita o
levantamento preciso da geração de resíduos em Vitória da Conquista. O autor
sugere um estudo detalhado sobre a geração de RCD em Vitória da Conquista e as
áreas de descarte, como tema para

estudo futuro, pois acredita que a análise

detalhada da situação no terceiro maior município baiano trará informações
pertinentes ao gerenciamento e destinação de RCD, e os impactos ambientais
causados pelo descarte indiscriminado.
As informações coletadas indicam o funcionamento de cinco empresas de
transporte de entulho, com poli guindastes, cadastradas na Secretaria de Serviços
Públicos do município. Sistematicamente acontecem reuniões para orientação sobre
o descarte de resíduos sólidos. Entretanto, existe um número não registrado de
caçambas particulares, veículos de menor porte e carroças que fazem a remoção de
RCD, do mesmo modo, e não é possível afirmar que exista conscientização destes
para direcionamento do RCD para as áreas de descarte autorizadas. É comum
andar pela cidade e verificar particulares descartando resíduos em terrenos baldios

29

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR. Consulta geral ao
website. Disponível em: <http://www.sedur.ba.gov.br/pepers.htm>. Acesso em 24 maio
2010.
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ou à beira de ruas ou acessos periféricos, onde a fiscalização tende a passar com
menor frequência.
Deste modo, a estimativa de geração de RCD em Vitória da Conquista, se
baseará em duas informações: a primeira, fruto do trabalho desenvolvido por PINTO,
1999, quando foi estimada uma taxa de geração de RCD para Vitória da Conquista,
ressaltando que esta taxa é bem inferior ao registrado em municípios que possuem o
gerenciamento de resíduos sólidos implantado; e a segunda, origina-se no município
de Jundiaí, que possui algumas semelhanças com Vitória da Conquista.
Este estudo apresentará uma faixa de geração de resíduos, baseado na taxa
menor, apresentada por PINTO, e na maior, com base nos dados atualizados do
município de Jundiaí. Deve-se ressaltar que os dados coletados no estudo de
referência podem apresentar falhas e não expressarem fidedignamente a realidade
local. O índice da estimativa de taxa de geração para o município de Vitória da
Conquista está abaixo dos índices encontrados em outros municípios brasileiros e
em de países desenvolvidos. Pode-se deduzir que esta taxa possa ser maior ainda,
em função de aspectos socioeconômicos da região, deficiência de tecnologia,
autoconstrução e desperdício acentuado de insumos. Por estas razões, optou-se em
estabelecer uma faixa inferior e superior para a estimativa, com o intuito de
quantificar teoricamente o volume gerado de RCD.
A tabela 11 faz a correlação entre os dados obtidos por PINTO, atualizando a
população para o ano de 2009.
Tabela 11 - Estimativa de geração de resíduos em Vitória da Conquista.

CENSO IBGE

POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE
GERAÇÃO t/hab./ano

TOTAL ANUAL (t)

1996

244.155,00

0,40

97.662,00

2009

318.901,00

0,40

127.560,40

Fonte: IBGE, 2010 e PINTO, 1999.

A partir destes cálculos, chega-se a uma geração diária de RCD de 350 t/dia
para Vitória da Conquista. Este valor de geração diária é o limite inferior da análise
sobre geração de resíduos no município.

56

Para a faixa superior de geração de resíduos, dentre os municípios
pesquisados por PINTO, Jundiaí é o município que possui população mais próxima a
Vitória da Conquista. A economia dos dois municípios é bastante distinta, bem como
o uso e ocupação do solo, pois Vitória da Conquista possui grande extensão
territorial, enquanto que Jundiaí tem concentração

na área urbana, tendendo à

verticalização. O Produto Interno Bruto – PIB elevado de Jundiaí sugere maior
disponibilidade de recursos para investimentos, dentre estes investimentos, a
construção civil. Como contraponto, a população de Vitória da Conquista possui um
percentual elevado de incidência de pobreza, em torno de 39% da população,
enquanto Jundiaí tem nesse mesmo índice 8,78% de sua população.
O baixo poder aquisitivo favorece os processos de autoconstrução, uso de
tecnologias defasadas, aumento do desperdício. Desta forma, utilizou-se a taxa de
geração de resíduos por habitante de Jundiaí como referência para traçar a
estimativa da faixa superior de geração de RCD de Vitória da Conquista. O Quadro 1
traz informações sobre população e economia dos dois municípios.
Quadro 1 - dados demográficos e econômicos de Vitória da Conquista e Jundiaí.
DADOS IBGE (2009)

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

JUNDIAÍ-SP

POPULAÇÃO

318.901

349.929

PIB MUNICÍPIO

R$

2.373.446,00

R$

13.960.746,00

PIB PER CAPITA
Valor do fundo de
participação dos
municípios - FPM

R$

7.701,00

R$

40.704,00

R$

41.092.547,00

R$

29.480.308,43

Área da unidade
territorial

3204 km²

432 km²

Fonte: IBGE, 2010.

A tabela 12 apresenta a composição para geração de RCD em Vitória da
Conquista, estabelecendo-se a faixa de variação de geração de RCD por dia no
município entre 350 t/dia a 594 t/dia. A variação é bastante acentuada, contudo,
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reflete a falta de informações específicas sobre a geração de resíduos e da
implantação de um projeto para gerenciamento diferenciado de RCD.
Tabela 12 - Estimativa de geração de resíduos em Vitória da Conquista.
ANO DA
ESTIMATIVA DO
IBGE

POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE
GERAÇÃO
t/hab./ano

2009

318.901

0,40

127.560,40

2009

318.901

0,68

216.852,68

TOTAL ANUAL (t)

Fonte: IBGE, 2010, PINTO, 1999.

Com base nos estudos feitos por PINTO, 1999, a geração de resíduos da
ordem de 600 t/dia em um município com mais de 300.000 habitantes é corrente.
Basta lembrar que o estudo levou em consideração as construções formais e os
dados disponíveis sobre a coleta de resíduos. Existem todos os processos de
informalidade que geram tantos resíduos ou mais que os processos formais,
destacando

o

custo

posterior

para

remoção

destes

RCD,

descartados

aleatoriamente.
Conclui-se ser factível a instalação de uma ATT e usina de reciclagem para o
município, levando em consideração algumas questões que deverão ser analisadas
com maior critério:
- Analisar o posicionamento do poder público municipal quanto à fiscalização
e combate aos descartes ilegais;
- Percentual de RCD que será reaproveitado como agregado reciclado;
- O volume gerado de agregado reciclado deverá ser compatível com a
produção de blocos;
- Atendimento integral da legislação vigente;
- Custos de implantação e viabilidade detalhados.
Torna-se imprescindível para a implantação de uma ATT/usina a parceria
com o poder público para que efetivamente ocorra o direcionamento do RCD para a
área licenciada.
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3 GERENCIAMENTO DE RCD NO BRASIL
O gerenciamento de resíduos de construção e demolição compreende um
plano amplo de gestão de resíduos, sendo extremamente aconselhável que seja
iniciado ainda na fase de projeto da edificação. A utilização de conceitos de projeto
que optem por materiais com melhor desempenho e maior vida útil, processos
construtivos mais eficientes, controle de desperdícios no canteiro de obras, são
práticas a serem adotadas antes mesmo do início da construção.
Como exemplo da gestão de resíduos em canteiro, MOREIRA, 2006, cita o
projeto “Programa de Gestão ambiental de Resíduos em Canteiros de Obras”,
desenvolvido pelo Sindicato da Construção Civil – SINDUSCON-SP, onde foram
levantadas as melhorias com a implantação da gestão de RCD, conforme figura 9.

Figura 9 – vantagens identificadas no programa.
Fonte: (CAMPOS, 2005 apud MOREIRA, 2006).

De acordo com o estudo realizado por ÂNGULO, 2005, o gerenciamento de
RCD é um grande negócio, pois movimenta significativas quantias em dinheiro.
Como exemplo, na cidade de São Paulo, estima-se que o processo coletatransporte-deposição movimente valores da ordem de 80 milhões de Reais (JOHN;
AGOPYAN, 2000, apud ÂNGULO, 2005)30.
Uma série de ações estratégicas são propostas por ÂNGULO, 2005, para
aplicação do gerenciamento de RCD, listadas a seguir:
a) Evitar e procurar eliminar disposições ilegais de RCD;

30

ÂNGULO, S.C. Caracterização de agregados de resíduos de construção e demolição
reciclados e a influência de suas características no comportamento mecânico de
concretos. 2005, 167p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2005.
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b) Segregar os tipos de materiais de RCD na fonte geradora;
c) Estimular a reciclagem;
No trabalho desenvolvido por PINTO, 1999, o autor sugere três ações de
grande amplitude para a gestão diferenciada de RCD, gerando um novo serviço
público:
“a) captação máxima dos resíduos gerados, através da
constituição de redes de áreas de atração, diferenciadas para
pequenos e grandes geradores/coletores;
b)
reciclagem dos resíduos captados,
especialmente definidas para a tarefa;

em

áreas

perenes

c)
alteração de procedimentos e culturas, no tocante à
intensidade da geração, à correção da coleta e disposição e às
possibilidades de utilização dos resíduos reciclados. “

Nos estudos desenvolvidos por PINTO, 1999 e ÂNGULO, 2005, levantam a
questão da reciclagem como ação estratégica para o gerenciamento de RCD, pois
através deste processo, poderá ser dada nova destinação aos materiais, evitando
deste modo o simples descarte de materiais nobres e que possuem condições
técnicas e econômicas para reaproveitamento.
A

resolução

Conama

307/2002

atribui

aos

poderes

municipais

a

responsabilidade pelo desenvolvimento dos planos locais de gestão de resíduos:
“Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos
da construção civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito
Federal, o qual deverá incorporar:
I- Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,
II- Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.”
(BRASIL, 2002).

Do mesmo modo deverá existir fiscalização sobre os geradores de resíduos,
para que se cumpra o determinado sobre as responsabilidades destes agentes:
“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.” (BRASIL, 2002).

Analisando os artigos citados, para que o processo da gestão de RCD seja
desenvolvido em sua totalidade, é fundamental a participação do poder público, pois
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ele deve definir a política local de gestão de resíduos, propiciando as condições
necessárias para que os gerados privados tenham como cumprir o disposto na
Resolução Conama 307/02. O projeto de gerenciamento de resíduos, desenvolvido
pela

iniciativa privada é efêmero a partir do momento em que não existe uma

continuidade da legislação na municipalidade, onde não ocorrem as definições para
o que deve ser feito com o RCD de maneira sustentável e tecnicamente adequada.
Torna-se questionável a aplicação de sanções por parte do poder público, quando
ele mesmo impede que o gerador tenha opções para destinar o RCD. A reciclagem
em canteiro de obras é necessária e desejável, entretanto, é praticamente
impossível atingir a totalidade de conversão de resíduos em novos materiais, uma
vez que existem materiais que são contaminantes ou ainda são classificados como
perigosos.
Este capítulo tratará exclusivamente das áreas destinadas à triagem e
transbordo (ATT) e das usinas de reciclagem para processamento do RCD,
apresentando as tecnologias disponíveis no mercado, com um levantamento sobre
as usinas em operação no país e finalizando com a análise para implantação de
uma usina de reciclagem em Vitória da Conquista.
3.1 ATT e Usinas de Reciclagem: recomendações normativas
A determinação de áreas para instalação de ATT e usinas de reciclagem deve
obedecer a alguns critérios com o intuito de minimizar os impactos ambientais
causados pela operação destes processos. Segundo LIMA, 1999, a localização ideal
para usinas de reciclagem é próxima dos locais de maior geração e mercados
potenciais para o uso do reciclado. Para BRITO FILHO, 1999 apud LEITE, 2001,
seria interessante que as usinas não se localizassem em áreas predominantemente
residenciais, evitando deste modo a sobrecarga das vias locais. Sugerem também
que os aterros estejam próximos ou integrados com a usina de reciclagem evitando
deste modo, deslocamentos desnecessários de resíduos.
Em 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT publicou um
conjunto de normas específicas para o setor de resíduos de construção e demolição.
Para a implantação de áreas de transbordo e triagem (ATT) de RCD e resíduos
volumosos existem diretrizes específicas na ABNT NBR 15112/2004 (ABNT, 2004).
As condições para implantação de uma ATT são as seguintes:
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“- Isolamento:
a) Delimitação periférica da ATT e anteparos à vizinhança, como
exemplo, com cercas vivas/árvores;
- Identificação:
a) Identificação das atividades desenvolvidas e licenças;
- Equipamentos de segurança:
a) Equipamentos de proteção individual;
b)Proteção contra descargas atmosféricas;
c) Proteção de combate a incêndio;
- Sistema de proteção ambiental:
a) Sistemas de contenção de poeira;
b) Dispositivos para contenção de ruídos operacionais;
c) Sistema de drenagem superficial;
d) Revestimento primário das áreas de acesso, operação e
estocagem, para utilização sob quaisquer condições climáticas;
- Projeto com informações cadastrais, memorial descritivo, croqui do
empreendimento e relatório fotográfico da área, plano de controle de
recebimento de resíduos, responsável técnico, anexos.”

Ainda deverão ser observadas as condições de operação da ATT, nos
aspectos que dizem respeito ao controle de recebimento de resíduos, através de
formulário próprio, geração de relatórios com controle qualitativo e quantitativo dos
resíduos, e as diretrizes para operação.
Para a implantação de áreas de reciclagem de RCD deverão ser seguidas as
recomendações prescritas na ABNT NBR 15114/2004 (ABNT, 2004). As condições
para implantação são as seguintes:
“- Critérios para localização:
a) Minimização do impacto ambiental de implantação;
b) Procurar obter aceitação da população do entorno para
implantação;
c) Ocupação de acordo leis de uso do solo e legislação ambiental;
Deverão ainda ser observados os aspectos relativos à hidrologia,
vegetação e vias de acesso.
- Isolamento e sinalização:
a) Cercamento da área em operação;
b) Portão para controle de acesso;
c) Identificação do empreendimento;
d) Anteparos à vizinhança, como exemplo, com cercas vivas/árvores;
- Acessos devidamente protegidos e passíveis de utilização em
qualquer condição climática.
- Iluminação e energia no local de reciclagem.
- Proteção das águas superficiais:
a) Respeitar as faixas de proteção de corpos d’água superficiais;
b) Sistema de drenagem das águas superficiais, com período de
recorrência de cinco anos, impedindo o acesso na área de
reciclagem de águas precipitadas do entorno e carreamento de
material sólido para fora da área.
- Preparo da área de operação:
a) Área de operação com superfície regularizada;
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b) Determinação de local específico para armazenagem temporária
de resíduos não recicláveis;
c) Previsão de área coberta para resíduos de classe D.
- Condições gerais para projeto:
a) Memorial descritivo;
b) Projeto básico;
c) responsável técnico.
- Condições de operação:
a) Recebimento, triagem e processamento de resíduos – apenas
deverão ser aceitos na área de reciclagem resíduos da construção
civil classe A; resíduos de classe B, C ou D devem receber a
destinação adequada;
b) Controle de poluição ambiental;
c) Treinamento e equipamentos de segurança;
d) Inspeção e manutenção;
e) Procedimentos para controle e registro da operação.”

Cabe ressaltar que as áreas destinadas tanto para as ATT como para as
Usinas de reciclagem devem ser dimensionadas para uma estimativa de geração de
resíduos da localidade de implantação, a fim de evitar que o mau dimensionamento
possa comprometer a operação

das centrais. JADOVSKI, 200531, cita em seu

trabalho os autores WILBURN; GOONAN, 2002, BRITO FILHO, 1999, LIMA, 1999,
ressaltando a necessidade de avaliar a capacidade operacional de uma usina de
reciclagem seguindo os critérios abaixo:
“a) local de instalação da unidade recicladora, devendo ser o mais
próximo possível das fontes geradoras e dos locais de uso e o mais
distante de áreas residenciais e centrais, para não sobrecarregar o
tráfego circunvizinho;
b) custos de transporte entre: o local de geração e a usina, o local de
consumo e a usina, o local de geração e o aterro sanitário;
c) quantidade e qualidade do RCD possível de ser reciclado e a
aplicação que se pretende para o mesmo;
d) projeto, layout e eficiência da unidade recicladora;
e) mão-de-obra especializada necessária;
f) custos de equipamentos e despesas gerais.”

Os projetos de implantação para ATT ou usinas de reciclagem devem passar
por aprovação para licenciamento ambiental, de acordo com as legislações
municipais, Estaduais e Federais.

31

JADOVSKI, I. Diretrizes técnicas e econômicas para usinas de reciclagem de
resíduos de construção e demolição. 2005, 178p. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. 2005.
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3.2 Tecnologias disponíveis para processamento de RCD
O processo de reciclagem de RCD forma um conjunto de atividades que
envolvem desde processos manuais até o uso de novas tecnologias para extração
de impurezas do RCD. No Brasil, em geral, as usinas recebem volumes de RCD
com até 10% de contaminação de materiais orgânicos e/ou resíduos de classes B, C
ou D. A etapa inicial para o processamento é a limpeza do RCD destas
contaminações. Os resíduos orgânicos são separados e posteriormente destinados
para o aterro sanitário, normalmente em parceria com a municipalidade e a coleta
convencional de resíduos. Os resíduos de classe B devem ser destinados para as
reciclagens específicas, gerando captação de recursos para a usina. Já os resíduos
de classe C e D, por possuírem características especiais, devem ser separados e
estocados em área especial, para posterior destinação final, de acordo com a origem
de cada resíduo.
Após

a

separação

manual,

também

chamada

catação,

inicia-se

o

processamento propriamente dito para o RCD. Nesta etapa, existe uma série de
configurações de equipamentos disponíveis no mercado, com características
específicas de atuação. ÂNGULO, 2005, apresenta uma tabela com as atividades
inerentes ao processo de reciclagem:
Tabela 13 – Descrição de alguns equipamentos industriais utilizados nas operações
unitárias.
Operação unitária
Cominuição
Separação de
tamanho

Concentração

Tipo de operação
britagem

Equipamentos industriais
mandíbula, giratório, impacto, rolos, etc.
moinho de bolas, de barras, de martelos,
moagem
vibratório, Raymond, etc.
classificadores
horizontais, verticais, espiral, ciclones
peneiramento
rotativo, vibratório
calha, simples, calha estrangulada, espirais,
mesa plana, jigue, mesa vibratória, ciclones ou
cones de meio denso, equipamentos de meio
por densidade
denso
por susceptibilidade ímã de mão, separador de rolos induzidos,
magnética
separador magnético de alto gradiente
por condutibilidade separador de rolos, separador de placas,
elétrica
separador de alta tensão
físico química de
superfície
condicionadores, células ou colunas de flotação

Fonte: (SANT’AGOSTINHO; KAHN, 1997 adaptado; KELLY; SPOTTISWOOD, 1982 apud
ÂNGULO, 2005).
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As usinas de reciclagem, de acordo com a sua configuração, podem ser
divididas em três grandes grupos de mobilidade (JADOVSKI, 2005):
a) Plantas fixas – indicados para empreendimentos de localização definitiva,
como em pedreiras, minerações e fábricas de cimento. Utilizam
equipamentos

mais

robustos

que,

quando

comparados

com

os

equipamentos móveis, tem maior qualidade no agregado gerado.
Demanda uma área de implantação maior e um investimento mais alto
para aquisição dos equipamentos. Exemplo de usina fixa na figura 10;

Figura 10 – Sistema fixo completo.
Fonte: (METSO, 2010)32.

b) Plantas semimóveis – utilizadas principalmente em empreendimentos com
duração limitada, como em construções de rodovias e hidrelétricas, onde
se faz necessário um menor tempo de montagem, com estrutura mais leve
e de menor altura, para facilitar a manutenção, e diminuir o comprimento
das esteiras transportadoras secundárias. A figura 11 apresenta uma
unidade semimóvel;

32

METSO. Consulta geral
ao website da empresa.
http://www.metso.com/br/> . Acesso em 28 maio 2010.

Disponível em

<
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Figura 11 – Sistema semimóvel.
Fonte: (METSO, 2010).

c) Plantas móveis – indicadas para utilização onde existe constante alteração
de localização do material a ser britado, como em manutenção de
rodovias, prospecção geológica e jazidas espalhadas em determinada
área. Reduzem o tempo de montagem e operam com número reduzido de
funcionários.

Podem

dispor

ainda

de

esteiras

para

pequenos

deslocamentos no local de britagem, e jogo de rodas para o transporte
convencional. A figura 12 ilustra um tipo de sistema móvel disponível:

Figura 12 – Sistema móvel.
Fonte: (METSO, 2010).

No trabalho apresentado por PINTO, 1999, o autor comenta a importância dos
trituradores dentro do processo de reciclagem e os tipos mais utilizados:
“Os equipamentos trituradores são os mais importantes na linha de
produção de uma instalação de reciclagem. Geralmente são
adotados britadores de mandíbulas (jaw crushers) ou britadores de
impacto (ímpact crushers), mas não há um tipo específico de britador
que apresente ótimos resultados em todos os aspectos
(CIVIELTECCHNISCH CENTRUM UITVDERING RESEARCH EN
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REGELGEVING - CUR, sd). Tem-se geralmente os britadores de
mandíbulas como melhores produtores de agregados para concreto
quando associados a um outro equipamento para britagem
secundária; são, no entanto, bastante suscetíveis à presença de
resíduos de madeira e metálicos, caso não disponham de dispositivo
de alívio para essas eventualidades. Os britadores de impacto são
menos sensíveis à presença desses materiais, oferecem capacidade
de redução de partículas muito superior à do britador de mandíbula,
e são tidos como o melhor equipamento para a produção de novos
agregados para uso em serviços de pavimentação” (ITEC, 1995,
apud PINTO, 1999).

A figura 13 apresenta esquematicamente o processo de reciclagem de RCD:

Figura 13 – Exemplo de processo de reciclagem de RCD incluindo a etapa de britagem
secundária (METSO, 2006 apud MOREIRA, 2006).

A tabela apresentada por MOREIRA, 2006, relaciona algumas unidades de
reciclagem no país, com a identificação dos tipos de equipamentos mais utilizados
para o processamento de RCD. Observa-se que o processo de separação em todas
as usinas citadas é manual, e realizado antes da britagem, sendo que apenas em
algumas usinas identifica-se o uso da separação magnética. Já na operação de
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redução ou cominuição, existe uma equivalência entre os britadores de impacto e de
mandíbulas, e em menor número, os britadores de martelos.
Tabela 14 – Operações unitárias empregadas nas usinas fixas nacionais de reciclagem da
fração mineral do RCD como agregado.
Usinas de
reciclagem

Operação de
redução

Operação de
classificação

Operação de
separação

Santo André (SP)1

Britador de
impacto (10t/h)

Peneira # 12,7mm

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

Britador de
impacto (100t/h)

Peneiras # 40, 20
e 4,8mm

Análise visual
(AB/PB), separação
magnética

2 TC

Desativada

Britador de
mandíbulas (15t/h)

Peneira

Análise visual (AB)

1 TC

Brita

Britador de
impacto (50t/h)

Peneiras

Análise visual (AB),
separação magnética

1 TC
1 AP

Britador de
mandíbulas (15t/h)

Peneiras # 12,7 ,
9,5 e 4,8mm

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Peneiras

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

Peneiras

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Bica corrida

nd

Análise visual (AB)

1 TC

Bica corrida

nd

Análise visual (AB),
separação magnética

1 TC
1 AP

Desativada

São Paulo
(Itaquera) (SP)
São Paulo
(Jaçanã) (SP) privada
São Bernardo do
Campo (SP) privada
Vinhedo (SP)
Londrina (PR)
Belo Horizonte
(Pampulha) (MG)4
Belo Horizonte
(Estoril) (MG)3
Ribeirão Preto
(SP)2
São José dos
Campos (SP)
Piracicaba (SP)

Britador de
mandíbulas,
moinho de martelo
Britador de
impacto (30t/h)
Britador de
impacto (25t/h)
Britador de
impacto (30t/h)

Operações Situação atual
auxiliares
(produção)

Areia, pedrisco,
brita, rachão, bica
corrida
Produção de areia,
britas 0, 1 e 2, e
bica corrida

nd

nd

nd

nd

Desativada

Britador de
mandíbulas(25t/),
rebritador de
martelos

nd

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Areia, brita 1,
pedrisco

25 t/h

Campinas (SP) privada
Socorro (SP) privada

nd

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

Britador de
mandíbulas (10t/h)

nd

Análise visual (AB),
processo a úmido

1 TC

Areia, bica corrida

São José do Rio
Preto (SP)

Britador de
martelos

nd

Análise visual (AB),
separação magnética

1 TC

Areia, pedrisco,
brita 1, bica
corrida

Notas:
Nd significa não detectado
AB significa “antes da britagem” e PB significa “após a britagem”
TC significa “transportadores de correia” e AP significa “abatedores de poeira”
¹ usina piloto
² conforme ZORDAN (1997)
³ conforme PINTO (1999)
4
Fonte: Leonardo F. R. Miranda
5
Realizada em pilhas horizontais
* Neste local também há uma fábrica de blocos de concreto que produz 2000 blocos de
vedação/dia. Parceria entre a administração pública e a associação de empresas coletoras.
Fonte: PINTO, 1999; ÂNGULO, 2005; MIRANDA, 2005; JADOVSKI, 2005, apud MOREIRA,
2006.

68

Segundo HANSEN, 1992, apud JADOVSKI, 2005, os processos de
beneficiamento de RCD classificam-se em primeira, segunda ou terceira geração,
sendo que a primeira geração é a mais simples, pois a remoção dos contaminantes
é feita de maneira manual e os materiais ferrosos são removidos por eletroímãs. A
segunda geração usa equipamentos mais sofisticados para a retirada dos
contaminantes, e na terceira geração, o objetivo é a retirada total ou próxima disto,
dos contaminantes para RCD.
Segundo ÂNGULO, 2000, as usinas implantadas no Brasil são de primeira
geração, pois estão voltadas exclusivamente para a reciclagem inorgânica do RCD,
a parcela em maior quantidade presente.
No trabalho desenvolvido por ÂNGULO, 2005, são citadas as usinas
estrangeiras de países como Alemanha e Holanda. Na Alemanha é possível
encontrar processos que utilizam a separação por via úmida, realizada pelos “jiges”,
separando o agregado reciclado por densidade, e desta forma gerando lotes mais
densos, os agregados são separados por faixas, sendo utilizados para finalidades
diversas, classificados pela densidade.
Recentemente o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
recebeu o primeiro equipamento de laboratório desta categoria no país. A aquisição
do equipamento permitirá a análise de agregados reciclados para determinação de
agregados de alto desempenho em função de sua densidade e direcionamento do
melhor uso para o lote analisado.
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A figura 14 ilustra o funcionamento do equipamento em escala industrial.

Alimentação

Partículas
leves

Partículas pesadas
Figura 14 – ilustração esquemática de um “jigue”.
Fonte: (ALLMINERAL, 2010)33, adaptado.

33

ALLMINERAL.
Consulta
a
homepage
oficial.
Disponível
em:
<
http://www.mspengineering.com.au/sites/mspaucom/assets/public/File/pdf/allminerals/Allmin
eral%20General%20Brochure.pdf>. Acesso em 28 maio 2010.
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3.3 Levantamento de Usinas de reciclagem em atividade no Brasil
Em todo o país, segundo artigo publicado em revista da Associação Nacional
das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil – ANEPAC (I&T,
2010)34, de 2008, existiam cerca de trinta usinas em operação em todo território
nacional. Esse número é ínfimo frente ao número de municípios do país e levandose em conta a extensão territorial do Brasil.
Em entrevista publicada em novembro de 2009, (PINTO, 2009), o número de
usinas em funcionamento no Brasil passou para trinta e nove, e sessenta e quatro
municípios possuíam algum tipo de iniciativa, pública ou privada, na gestão
diferenciada dos resíduos de construção e demolição.
A usina do Estoril, em Belo Horizonte, é uma das mais antigas do país, em
funcionamento há 15 anos, e foi objeto de visita técnica para esta dissertação.
Conforme dados fornecidos pela Superintendência de Limpeza Urbana – SLU35, as
três usinas de Belo Horizonte encontram-se operacionais, processando em média
170 toneladas de RCD por dia em cada usina. A fotografia 7 é da usina da BR040.

Fotografia 7 – Usina BR 040.
Fonte: SLU, 2010.

34

REGGIO, A.; OHASHI, T. Novo panorama para resíduos de construção e demolição
(RCD). Revista Areia e Brita. n° 44, p. 26 e 27. Out./Nov./dez. 2008.
35

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – SLU. Consulta geral ao website. Disponível
em: < http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/> . Acesso em 23 abril 2010.
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Durante a pesquisa deste trabalho, observou-se que outras usinas estão em
fase de dimensionamento, para implantação em regiões como Salvador, e no interior
do Rio Grande do Sul.
A usina de Salvador, administrada pela iniciativa privada, será instalada no
aterro sanitário centro – AMC. Encontra-se em fase de dimensionamento.
Foi consultada também a usina de Jundiaí, que opera num sistema de
parceria com a prefeitura municipal, que cedeu o terreno para instalação da usina, e
recebe parte da produção em troca. O restante da produção é comercializado, com
destinações diversas. A tabela 15 apresenta o resumo da coleta de dados.
Tabela 15 - Coleta de dados sobre usinas de reciclagem.
COLETA DE
DADOS

USINA/
EMPRESA
RECEBIMENTO
DIÁRIO*
CAPACIDADE
PRODUTIVA
COBRANÇA
PELO
RECEBIMENTO

BELO
HORIZONTE

BELO
HORIZONTE

BELO
HORIZONTE

Estoril/ PMBH

Pampulha/
PMBH

BR 040/
PMBH

600 toneladas em média por dia*
170 t/dia

170 t/dia

170 t/dia

não

não

não

MATERIAL
PRODUZIDO

bica corrida,
britas 1 e 0 ,
bica corrida
bica corrida
areia
base e subbase de
pavimentação
de vias,
aterros,
PRINCIPAIS
fabricação de
DESTINAÇÕES
base e subconcretos e
base de
base e subartefatos de
pavimentação base de
concreto sem
de vias,
pavimentação função
aterros
de vias, aterros estrutural
R$ 10,11/m³ VENDA
bica corrida
R$21,05/m³ AGREGADO
R$ 10,11/m³
R$ 10,11/m³
areia e brita

Fonte: SLU, 2010; SMR, 2010; REVITA, 2010.
Nota: * Estimativas fornecidas pelas usinas.

JUNDIAÍ

SALVADOR

Revita
Engenharia
S.A.
200 t/dia*
atual cap.
661,50
para
toneladas/dia*
1200t/dia
Projeto para
britador de 80
300m³/dia
a 100m³/h
SMR Sistemas de
Moagem/PMJ

não
Bica corrida,
matacão,
rachão, britas
pedrisco,
areia

R$ 10,00/
tonelada

bica corrida em análise

Pavimentação
, base e sub
base, troca de Pavimentação
solo, cascalho , base e sub
p/ de vias
base

nd

nd
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3.3.1 Visita técnica à Usina do Estoril - Belo Horizonte
Durante o desenvolvimento deste estudo, sentiu-se a necessidade de uma
aproximação à realidade das usinas de reciclagem. O contato com os processos que
são desenvolvidos diariamente nas usinas, dificilmente seriam percebidos pela
pesquisa bibliográfica. Como este trabalho tem uma perspectiva voltada para a
aplicação dos conceitos que vem sendo discutidos, a visita técnica tornou-se
imprescindível para a complementação do estudo, análise das situações cotidianas e
correlação com a realidade do Município de Vitória da Conquista.
O programa de gerenciamento de RCD do Município de Belo Horizonte,
envolve, além das usinas de reciclagem, uma rede de Unidades de Recebimento de
Pequenos Volumes – URPV, e o projeto de integração e capacitação para os
carroceiros (SLU, 2010).
As URPV estão distribuídas pelo município e tem por objetivo principal
receber os resíduos sólidos dos pequenos geradores ( até 2,0 m³ por dia por obra).
Além dos resíduos de construção e demolição, são recebidos móveis, pneus,
colchões, eletrodomésticos velhos e resíduos de podas. Os resíduos são colocados
em contêineres separadores, e coletados pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte regularmente. Os RCD são destinados para as usinas de reciclagem, para
processamento, e os demais resíduos recebem as destinações apropriadas. Ao total
estão em funcionamento 31 URPV.
O projeto de parceria com os carroceiros envolve a Prefeitura e a
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e consiste num programa de
credenciamento, capacitação e auxílio para os carroceiros. Os carroceiros são
considerados como parceiros da prefeitura na

limpeza da cidade recebem

treinamento sobre os cuidados ambientais, recebem assistência veterinária para os
animais, em parceria com a UFMG, e contam com uma estrutura física montada em
cada URPV. São quatrocentos carroceiros cadastrados no programa atualmente.
A Usina do Estoril faz parte do sistema de usinas públicas do Município de
Belo Horizonte e foi escolhida para a visita técnica devido às seguintes razões:
a) Usina mais antiga em funcionamento no município ( quinze anos);
b) Instalação em meio à área residencial;

73

c) Possui instalado, dentro da área da usina, uma fábrica de blocos de
concreto reciclados, a Eco bloco;
d) Belo Horizonte é o município mais próximo de Vitória da Conquista que
possui usinas de reciclagem operacionais;
A fotografia 8 mostra parte da área de processamento da Usina do Estoril.

Fotografia 8 – Vista parcial do pátio da usina.
Fonte: o autor.

A visita técnica aconteceu em 23 de abril de 2010, orientada pelo
encarregado da usina. Primeiramente foi realizada uma apresentação do histórico
da usina, dos procedimentos adotados, da infraestrutura disponível no local e dos
projetos que vem sendo desenvolvidos através de parcerias.
O horário de funcionamento da usina é das 09h até as 18h, de segunda a
sexta. Contudo a operação do britador é limitada em seis horas diárias.
A Usina foi implantada num antigo bota-fora clandestino. A área faz divisa
com empreendimentos residenciais em dois terços do perímetro aproximadamente.
O restante da limitação do terreno é uma depressão por onde passa um córrego. Em
todo o perímetro existe vegetação, que funciona como cerca verde, e na área mais
alta, próximo à administração, essa vegetação é mais densa, formando uma cortina
verde. As fotografias 9 e 10 ilustram a presença da vegetação no local.
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Fotografia 9 – Vegetação na divisa com área residencial.
Fonte: o autor.

Fotografia 10 – “cortina verde” nos fundos da área administrativa.
Fonte: o autor.

Na área administrativa, que tem área aproximada de 100,00m² foram
identificadas as seguintes atividades:
a) Sala de reuniões;
b) Sala da coordenação;
c) Sanitário;
d) Vestiários funcionários;
e) Almoxarifado;
f) Oficina;
g) Refeitório/ espaço de convivência.
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A usina recebe em média, vinte e sete caçambas de RCD por dia, e todo o
material que chega, passa pelas seguintes etapas:
1) Inspeção visual da composição dos resíduos, pois, se for detectado
visualmente contaminação superior a 10%, o material é rejeitado;
2) A carga é aspergida com água para reduzir a poeira durante a descarga;
fotografia 11;

Fotografia 11 – aspersão de água sobre a carga.
Fonte: o autor.

3) Após a descarga, a pá-carregadeira espalha o material;
4) Separação manual dos contaminantes; fotografia 12;

Fotografia 12 – separação manual do RCD.
Fonte: o autor.
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5) Britagem do RCD e deposição em pilhas. Figura 13;

Fotografia 13 – Britagem do RCD
Fonte: o autor.

6) Após a britagem, a bica corrida é deslocada pela pá-carregadeira para
outras pilhas no pátio. O mesmo equipamento faz o carregamento dos
caminhões.
Na usina, existe a separação entre o material cinza e vermelho. Dependendo
da destinação, pode ser britado apenas RCD cinza, que será estocado em uma pilha
à parte. Além do acompanhamento do processo de britagem de RCD foram
coletadas informações operacionais da usina, conforme o quadro 02
Quadro 02 - informações operacionais Usina do Estoril.
Nº DE FUNCIONÁRIOS
ÁREA DA USINA
RCD RECEBIDO/DIA
PROCESSAMENTO DE RCD/DIA
CONSUMO ENERGIA
CONSUMO ÁGUA
CONTROLE SONORO
EQUIPAMENTOS

13 funcionários
6.000m²
130m³ ( média)
170m³ (média)
2700kwh/mês
600m³ / mês
70 - 75 dB
britador de impacto -25 t/h pá-carregadeira

Fonte: USINA DO ESTORIL.

Dentro da área da usina funciona a Eco bloco, uma fábrica de blocos de
concreto reciclados, que utiliza o agregado reciclado como matéria-prima. A fábrica
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faz parte de um projeto social da prefeitura, em parceria com uma associação de
catadores local, onde a prefeitura entrou com o espaço físico e equipamentos. A
associação participa com a mão de obra e os insumos. Os blocos produzidos são
comercializados com valores 40% menores que o bloco convencional e a própria
associação faz a venda do produto. A fábrica emprega seis pessoas e atualmente
tem uma capacidade de produção diária de 600 blocos. Esta produção será
triplicada nos próximos meses, pois foi adquirido um novo equipamento para a
fabricação de blocos. As fotografias 14 e 15 mostram as instalações da fábrica.

Fotografia 14 – Galpão da fábrica de blocos
Fonte: o autor.

Fotografia 15 – Fabricação do bloco reciclado.
Fonte: o autor.

78

A fábrica de blocos recebe apoio técnico da UFMG, definindo dosagens e
dando suporte para a fabricação dos blocos.
Alguns fatos chamaram a atenção durante a visita. O primeiro deles é que não
existe material britado em estoque. Todo o material produzido é comercializado ou
destinado para obras da prefeitura. Outra questão é a importância que a pá
carregadeira tem dentro do processo. Ela participa de todas as etapas, faz o
espalhamento do RCD que chega à Usina, alimenta o britador, move o material
britado para novas pilhas, faz o carregamento dos caminhões. Como existe um único
equipamento na usina, deduz-se que no evento de uma quebra ou parada do
mesmo para manutenção, a usina fique fora de operação.
Conclui-se que a visita técnica à Usina do Estoril foi produtiva, possibilitando
uma visão ampla do processo de reciclagem, ainda que aconteça numa etapa inicial,
sem o peneiramento ou rebritagem, mas totalmente integrado à malha urbana, com
funcionamento pleno. A presença da fábrica de blocos dentro da área da usina
reforça a proposta desta dissertação, em estudar o aproveitamento de agregados
reciclados para fabricação de blocos de concreto.
3.4 Implantação de Usina de reciclagem em Vitória da Conquista
O processo de implantação de uma usina de reciclagem deve seguir a análise
dos dados obtidos sobre a geração de RCD em uma determinada localidade, bem
como levar em consideração os custos que estão envolvidos neste processo. Uma
série de fatores pode inviabilizar a instalação da usina, seja ela pública ou privada.
Dentre esses fatores, pode-se citar a escolha inadequada do local de implantação
da usina, dimensionamento equivocado do equipamento de britagem e não
atendimento de legislações ambientais
O estudo desenvolvido por JADOVSKI, 2005, procurou criar uma série de
diretrizes para a análise de viabilidade dos mais variados tipos de usinas de
reciclagem, em função da sua capacidade de produção, do agente administrador, e
da fonte de recursos para sua implantação.
Fez-se um levantamento primário de alguns custos de implantação de uma
usina em Vitória da Conquista, pois uma análise detalhada como a desenvolvida no
estudo de Jadovski demandaria uma série de cálculos para a realidade local e que
devem fazer parte de um estudo específico, com essa finalidade. No entanto, alguns
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dados apresentados por JADOVSKI, 2005, serão úteis na escolha de um sistema
para a proposta de usina. Ele estabelece uma relação de produtividade de usinas
com capacidade produtora de 30t/h, 40 t/h, 50 t/h e 75 t/h, e afirma que a produção
anual destes equipamentos variaria de 70.000 t/ano a 175.000 t/ano.
Supondo que uma usina com capacidade para britar 40 t/h opere em regime
semelhante à usina do Estoril, que opera 06 horas por dia, têm-se uma produção
diária de 240 t/dia. Esta produção, ao final de um ano, operando cinco dias na
semana, gerará uma produção de 62400 toneladas de material reciclado.
A estimativa de geração de resíduos de construção e demolição para Vitória
da Conquista, apresentada no capítulo 2, chegou a uma faixa de geração de
resíduos diários de 350 a 594 t/dia. Considerando que a geração de resíduos tende
a ser contínua, o equipamento de 40t/h não estaria ocioso por falta de RCD.
No estudo de JADOVSKI, 2005, o primeiro sistema que apresenta viabilidade
de implantação, tanto para empresa pública, como para empresa privada, é o
equipamento de 40 t/h. Abaixo seguem os quadros de análise de viabilidade:
Quadro 3 - opções viáveis para usina de reciclagem, empresa pública, capacidade
de produção de 40 t/h
Financiamento

Com Financiamento

Finalidade agregado
Terreno

Pavimentação
Compra

Sem Financiamento

Concreto

Aluguel

Compra

Pavimentação

Aluguel

Concreto

Compra

Alugue
l

Compra

Aluguel

Máquinas e Veículos

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

Viabilidade

I

V

I

V

I

V

I

V

I

V

I

V

I

I

I

I

Legenda: C (compra), A (aluguel), I (inviável), V (viável).

Fonte: JADOVSKI, 2005.
Quadro 4 – opções viáveis para usina de reciclagem, empresa privada, capacidade
de produção de 40 t/h
Financiamento

Com Financiamento

Finalidade agregado

Pavimentação
Compr
a

Terreno

Sem Financiamento

Concreto

Pavimentação

Concreto

Aluguel Compra Aluguel Compra Aluguel

Compra

Aluguel

Máquinas e Veículos

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

Viabilidade

I

V

I

V

I

V

I

V

I

I

I

I

I

I

I

I

Legenda: C (compra), A (aluguel), I (inviável), V (viável).

Fonte: JADOVSKI, 2005.
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Deve-se observar que a análise realizada por JADOVSKI foi desenvolvida
para a região sul e sudeste do Brasil, e os dados preliminares, que deram origem a
estes resultados são do ano de 2005. Analisando os quadros, percebe-se que as
opções viáveis, tanto para empresas públicas, quanto para privadas, neste estudo,
são aquelas onde o empreendimento baseia-se no aluguel de equipamentos e do
terreno.
Em consulta a um fabricante de equipamentos para usinas de reciclagem, foi
indicado o sistema com produção nominal de 40 t/h como o que apresenta relação
custo/benefício positiva, em função da experiência deste fabricante. A figura 15
ilustra um modelo de conjunto de britagem.

Figura 15 – exemplo de usina de reciclagem fixa – Limeira-SP.
Fonte: MAQBRIT, 201036.

Através da análise do sistema de reciclagem instalado em Belo horizonte,
observa-se que existem três usinas em funcionamento no município, instaladas em
pontos estratégicos para aumentar a captação de RCD, reduzindo a distância a ser
percorrida entre o gerador e a usina. A capacidade nominal instalada é de 85 t/h
para uma população estimada em 2.452.617 habitantes. A estimativa da taxa de
geração é de 0,34 t/habitante/ano (PINTO, 1999). Aplicando-se essa taxa à projeção
do número de habitantes, tem-se uma geração diária de 2.284 t/dia de RCD, valor
este bastante acima da capacidade produtiva das usinas instaladas (cerca de 510
t/dia – funcionamento de 06h/dia).

36

MAQBRIT.
Consulta
geral
a
homepage.
Disponível
em:
http://www.maqbrit.com.br/usina_reciclagem_entulho.html>. Acesso em 15 abril 2010.

<
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Utilizando o mesmo raciocínio para Vitória da Conquista, foi apresentado no
capítulo 2 uma faixa inferior de geração de RCD e outra superior . A partir do volume
gerado anualmente chegou-se a uma geração diária mínima de 349,5 t/dia e máxima
de 594,1 t/dia. Um conjunto de britagem com capacidade nominal de 40 t/h poderá
processar diariamente 240 toneladas. Proporcionalmente, o equipamento está mais
próximo da geração diária de RCD em Vitória da Conquista.
Segue abaixo orçamento para os principais equipamentos para montagem de
uma usina de reciclagem, com planta fixa, com capacidade nominal para 40 t/h.
Dados para o mês de abril de 2010.
Tabela 16 - Custos de equipamentos para usina de reciclagem.
ITEM

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

VALOR

1.0

ALIMENTADOR VIBRATÓRIO

1

1.1

TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO

1

1.2

BRITADOR DE IMPACTO

1

1.3

CALHA METÁLICA

1

1.4

TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO

1

1.5

TRANSPORTADOR DE CORREIA MÓVEL

1

1.6

IMÃ PERMANENTE

1

1.7

QUADRO ELÉTRICO

1

1.8

SISTEMA ANTI-PÓ

1

1.9

SISTEMA ANTI-RUÍDO

1

1.10

ESTRUTURA METÁLICA

2

1.11

BICAS DE TRANSFERÊNCIA,

6

1.12

PENEIRA VIBRATÓRIA APOIADA

1

1.13

TRANSPORTADORES DE CORREIA FIXOS

4

1.14

PÁ CARREGADEIRA - CONCHA DE 2m³

1

R$ 300.000,00

1.15

OBRAS CIVIS - 100m² *

1

R$ 4.800,00

SOMA DOS EQUIPAMENTOS

R$ 750.000,00

R$ 1.054.800,00

Nota: * Custo Unitário Básico – CUB da Bahia, de abril/2010 para galpão industrial.
Fonte: orçamento com fabricantes do setor.

Além dos custos dos equipamentos relacionados acima, deve-se prever
investimentos na compra ou aluguel de terreno, qualificação da área da usina para
atendimento à NBR 15114/2004, bem como para o licenciamento ambiental perante
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o município. As facilidades como energia elétrica, água

e isolamento da área

necessitam de dimensionamento em função do local da implantação da usina.
Tomando como referência de área de implantação a Usina do Estoril, em Belo
Horizonte, com seis mil metros quadrados, e o estudo apresentado por JADOVSKI,
2005, onde se sugere uma área de oito mil metros quadrados para implantação de
uma usina com capacidade nominal de 40 t/h, optou-se por determinar uma área de
dez mil metros quadrados para a implantação de uma usina de reciclagem em
Vitória da Conquista.
O plano diretor do município não prevê área específica para a implantação de
áreas para recebimento e processamento de RCD. É feita menção da
obrigatoriedade do desenvolvimento de plano de gerenciamento de resíduos e
remete para a legislação vigente, no caso o decreto municipal 12.431/2007,
apresentado previamente e com as observações pertinentes.
Sob o ponto de vista dos parâmetros urbanísticos, as áreas propostas para
ocupação não fazem parte das zonas urbanas existentes

Figura 16 – Zoneamento de uso e ocupação do solo.
Fonte: VITÓRIA DA CONQUISTA, 2010.

O terreno com dez mil metros quadrados permitirá um melhor arranjo da
implantação da usina, prevendo expansão das atividades, com a incorporação futura
de uma unidade de fabricação de artefatos de concreto, integrada ao processo da
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usina. Recomenda-se a implantação em uma área planificada, com o intuito de
facilitar a circulação de máquinas e veículos, e com maior aproveitamento da área
disponível. Na figura 16, sugerem-se áreas para implantação da usina no perímetro
da

cidade.

Figura 17 – sugestão de áreas para instalação de Usinas de Reciclagem de Entulho – URE.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2010, editado pelo autor.

As áreas destacadas na figura 15 estão posicionadas em topografia
planificada, próximos de vias de circulação ( anel viário e BR 116), e em terrenos
ainda não ocupados com construções. As áreas circuladas em vermelho estão
próximas da área de expansão habitacional da cidade, enquanto que a área
circulada em amarelo está localizada no distrito industrial do município, área
destinada para indústrias e afastada cerca de 15 km do centro da cidade. A área
circulada em verde está posicionada próxima a bairros de periferia do município,
mas à beira do anel viário.
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Levando-se em consideração a análise dos tipos de plantas disponíveis para
usinas de reciclagem, e considerando a potencialidade do Município de Vitória da
Conquista como polo regional, o autor sugere que seja implantada uma usina de
reciclagem com planta móvel, em função das condições que seguem:
a) Tomando a iniciativa de promover a reciclagem de RCD não apenas em
Vitória da Conquista, sugere-se formar um polo de reciclagem, envolvendo
os quatro maiores municípios do entorno imediato de Vitória da Conquista.
A figura 17 mostra a localização dos municípios:

Figura 18 – localização dos municípios no entorno de Vitória da Conquista.
Fonte: (DEPARTAMENTO... – DNIT, 2010)37.

b) Estes municípios, Jequié, Itapetinga, Brumado e Poções, encontram-se a
uma distância máxima de Vitória da Conquista da ordem de 150 km. A
população estimada destes cinco municípios está descrita na tabela 17.

37

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –DNIT.
Consulta a homepage oficial. Disponível em: < http://www.dnit.gov.br/ > . Acesso em 25
maio 2010.
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Tabela 17 - População dos municípios.
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO (mil habitantes)

VITÓRIA DA CONQUISTA

318.901

JEQUIÉ

150.541

ITAPETINGA

66.665

BRUMADO

64.642

POÇÕES

46.390

TOTAL DA POPULAÇÃO

647.139

Fonte: IBGE, 2010. Estimativa de população.

c) A Usina de Reciclagem de Entulho – URE de Vitória da Conquista
estabeleceria parceria com as prefeituras dos municípios relacionados,
onde seriam instaladas ATT em terrenos das prefeituras, através de
consultoria específica para este fim;
d) Estabelece-se uma programação para deslocamento da URE para os
municípios. A URE permaneceria em cada município satélite pelo período
operacional de trinta dias, aproximadamente, dependendo do volume de
RCD coletado e triado;
e) Uma vez concluída a reciclagem em um determinado município, a URE
retorna para Vitória da Conquista. Deste modo, mantém-se a produção de
agregados reciclados em todos os municípios da região;
f) O processamento do RCD pode trazer grandes benefícios para a região,
promovendo a reutilização do material embases e sub-bases para
pavimentação, fabricação de artefatos de concreto, criação de um
mercado para o uso de agregados reciclados, aumento das pesquisas
científicas em torno dos materiais da região.
g) A empresa Regional possui um conjunto britador móvel, com capacidade
nominal de 50t/h, composta por um britador primário e dois rebritadores,
montados em semirreboque, além de peneira classificatória, bem como
esteiras de transporte. Deste modo, o investimento principal para
implantação da usina já faz parte do passivo da empresa e justifica a
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colocação do equipamento em produção, para obter retorno do
investimento.
O RCD processado pode ser utilizado em sua totalizada, uma vez
considerada a produção de bica corrida, rachão, britas e areias. A aplicação destes
agregados reciclados vai desde a venda de bica corrida para utilização em bases e
subbases de pavimentação, até o emprego de britas e areias na fabricação de
elementos de concreto.
Em Belo Horizonte, a Usina do Estoril vende a bica corrida a R$ 10,11/m³,
enquanto que as britas e areias são comercializadas a R$ 21,05/m³. Como exemplo,
em Vitória da Conquista, o custo de fornecimento de solo para aterro é de R$
18,00/m³ , sem transporte e localizado dentro do perímetro urbano, com a
característica de que o fornecimento sempre está vinculado à existência de
escavações em obras. Já para a brita , o custo da mesma na usina é de R$
57,50/m³. Para a areia, o custo da mesma no areal fica em torno de R$ 18,00/m³,
contudo, este se localiza a 26 km da cidade, o que faz o preço dela subir para R$
33,00/m³. O quadro 5 apresenta um resumo das questões referentes à implantação
da usina de reciclagem.
Quadro 5 – resumo das características para implantação de usina em Vitória da Conquista.
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM - VITÓRIA DA CONQUISTA
Área prevista para implantação

10.000,00 m²

Equipamento de britagem

Conjunto britador móvel - 50 t/h
bica corrida

Produtos

britas 0, 1 e 2

Capacidade nominal de processamento

areia
300 t/dia
Pá carregadeira

Máquinas/ equipamentos

Mobilidade
Fonte: do autor.

eletroímã
balança
sistema de aspersão de água
Atendimento aos municípios da região
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4 METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO EM
VITÓRIA DA CONQUISTA
4.1 Sequência de atividades
A sequência de atividades para o Capítulo 4 será desenvolvido em oito etapas,
a saber:
a) Caracterização dos insumos naturais locais;
b) Dosagem para blocos de concreto convencionais;
c) Fabricação e ensaios dos protótipos;
d) Seleção e britagem do RCD;
e) Caracterização do agregado reciclado;
f) Dosagem para blocos reciclados com base em traço padrão convencional;
g) Fabricação e ensaios dos protótipos;
h) Análise dos resultados obtidos.
Escolheu-se a fabricação de blocos de concreto com agregados reciclados em
função da importância que o elemento de alvenaria tem para a construção civil. As
construções convencionais segundo estudos desenvolvidos por PINTO, 1999,
SOIBELMAN, 1993, E SOUZA et al, 1998, geram grandes quantidades de
desperdício e consequentemente de resíduos. Embora tenham sido utilizadas
metodologias distintas para esta quantificação, por parte dos pesquisadores, o fato é
que existe o desperdício em função de uma série de condições apresentadas no
decorrer deste trabalho.
Seguindo o disposto na NBR 6136/2007 (ABNT, 2007), pretende-se enquadrar
os blocos de concreto, convencionais e reciclados, dentro da classe C, que
possuem a seguinte definição em norma:
“classe C – com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima
do nível do solo;” Destinado para pequenas construções, como casas e
sobrados.
Ainda segundo a norma, o fbk para o bloco classe C, deve ser igual o maior a
3,0 MPa.
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A escolha desta classe deu-se em função das características dos blocos
fabricados pela empresa regional, pois a mesma dispõe atualmente de matrizes da
família M15, com espessura de paredes de 20 mm, o que a deixa fora de
especificação, para as classes A e B, segundo a tabela 2 da NBR 6136/2007.
Todos os processos vinculados ao capítulo quatro foram desenvolvidos dentro
das instalações da empresa regional, em Vitória da Conquista, Bahia, exceto pelos
ensaios de laboratório, executados no Laboratório de Materiais de Construção Civil
– LMCC, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.

4.2 Dosagem para blocos de concreto convencional
4.2.1 Caracterização dos insumos locais
Optou-se inicialmente pela caracterização dos insumos locais devido à
inexistência de laudos de caracterização dos insumos, por parte dos fornecedores. A
areia que é utilizada na região é extraída de forma artesanal, e percebe-se a
negligência com a qualidade do material fornecido. De modo semelhante, a pedreira
forneceu laudo de caracterização e desgaste por abrasão Los Angeles de novembro
de 2000.
Os ensaios de caracterização foram executados pelo LMCC em julho de 2009,
de acordo com as seguintes normas:
- NBR - NM 248/03 - Agregados - Determinação da composição
granulométrica;
- NBR - NM-52/03 - - Agregado Miúdo - Determinação da Massa Específica,
Massa Específica Aparente;
- NBR - NM-53/03 -Agregado Graúdo - Determinação da Massa Específica,
Massa Específica Aparente e Absorção de Água;
- NBR - 7218/87 - Determinação do teor de argila em torrões e materiais
friáveis;
- NBR - NM-46/03 - Determinação do material fino que passa através da
peneira 75um, por lavagem;
- NBR-NM 49/01 - Determinação de impurezas orgânicas húmicas em
agregado miúdo;
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O quadro 6 identifica as amostras
Quadro 6 – identificação das amostras
Amostra nº

Indicações Declaradas

01

Pó de Pedra

02

Areia Natural Grossa

03

Areia Natural Fina

04

Brita 0

Fonte: LMCC, 2009.

As tabelas 18, 19, 20 e 21 apresentam os resultados dos ensaios
respectivamente para o pó de pedra, areia natural grossa, areia natural fina, e brita
zero.
Tabela 18 – Resultado de Ensaios - Amostra 01 - Pó de Pedra.

Fonte: LMCC, 2009.
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Tabela 19 – Resultado de Ensaios - Amostra 02 - Areia Natural Grossa.

Fonte: LMCC, 2009.
Tabela 20 – Resultado de Ensaios - Amostra 03 - Areia Natural Fina.
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Fonte: LMCC, 2009.
Tabela 21 – Resultado de Ensaios - Amostra 04 - Brita 0.

Fonte: LMCC, 2009.

A análise dos ensaios, para utilização dos agregados na fabricação de blocos
de concreto apresentou algumas disparidades, com base na NBR 7211/2009:
a) O teor de argila na amostra 01, pó de pedra, aponta um percentual de
3,4%, enquanto o teor máximo definido em norma é de 3,0%;
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b) O teor de material fino, passante na peneira de 75 µm por lavagem
(material pulverulento), ficou acima dos limites estabelecidos em norma na
amostra 01, pó de pedra, com 18%, e na amostra 03, areia natural fina,
com 9,4%;
c) As amostras 01 e 03 apresentaram cor mais escura que a solução padrão.
Contudo, não foram realizados os ensaios previstos pela NBR 7221/87.
A NBR 6136/2007 estabelece no item 4.2.4 que os agregados graúdos e
miúdos devem estar de acordo com a NBR 7211. No entanto, permite que sejam
utilizados outros tipos de agregados:
“Os agregados graúdos e miúdos devem estar de acordo com a
ABNT NBR 7211. Escórias de alto forno, cinzas volantes, argila
expandida ou outros agregados leves ou não podem ser usados com
a condição de que o produto final atenda aos requisitos físicomecânicos prescritos em 5.3. Recomenda-se que a dimensão
máxima característica do agregado não ultrapasse a metade da
menor espessura de parede do bloco.”

4.2.2 Produção de blocos
A empresa regional fabrica blocos de concreto convencionais sob encomenda
para clientes, para execução de obras civis, uma vez que os blocos não são
comercializados na modalidade de varejo. O presente estudo achou conveniente
produzir e ensaiar os blocos convencionais, tomando seus resultados como ponto de
partida para composição da dosagem para blocos reciclados. O fabricante dispõe
dos seguintes equipamentos para a produção de blocos:
a) Betoneira 600l;

Fotografia 16 – betoneira.
Fonte: o autor.
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b) Esteira transportadora;

Fotografia 17 – esteira.
Fonte: o autor.

c) Prensa pneumática para blocos;

Fotografia 18 – Prensa para blocos.
Fonte: o autor.

4.2.2.1 Cimento
Para a fabricação de blocos de concreto, a empresa regional utiliza cimentos
de classe CP-II-E-32 e CPII-F-32, dependendo da disponibilidade do produto no
mercado local. Diferentemente do estudo realizado por ALBUQUERQUE, 2005, não
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é possível a fabricação de artefatos de concreto com o cimento CP-V-ARI, pelo fato
de que esse tipo de cimento não é comercializado na região. Os outros tipos de
cimentos disponíveis na cidade são os de classe CP-III e CP-IV. Segundo a NBR
11578/199138, os cimentos Portland compostos devem ter sua composição e
resistência de acordo com as tabelas abaixo:
Tabela 22 – teores dos componentes do cimento Portland composto.
Classe de
resistência

Sigla

Componentes (% em massa)
Clínquer +
sulfatos de cálcio

Escória granulada
de alto-forno

Material
pozolânico

Material carbonático

94-56

06-34

-

0-10

94-76

-

6-14

0-10

94-90

-

-

6-10

25
CP II-E

32
40
25

CP II-Z

32
40
25

CP II-F

32
40

Fonte: NBR 11578/1991
Tabela 23 – exigências físicas e mecânicas.
Características e propriedades

Unidade

Limites de classe
25

32

40

resíduo na peneira 75μm

%

≤ 12,0

≤ 12,0

≤ 10,0

Área específica

m²/kg

≥ 240

≥ 260

≥ 280

Tempo de início de pega

h

≥1

≥1

≥1

Expansibilidade a quente

mm

≤5

≤5

≤5

MPa

≥ 8,0

≥ 10,0

≥ 15,0

MPa

≥ 15,0

≥ 20,0

≥ 25,0

MPa

≥ 25,0

≥ 32,0

≥ 40,0

Finura

3 dias de idade
Resistência
à
7 dias de idade
Compressão
28 dias de idade

Fonte: NBR 11578/1991.

38

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento Portland Composto.
ABNT NBR 11578. Rio de Janeiro. ABNT, 1991. 5p.
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4.2.2.2 Dosagem
A dosagem para a fabricação dos blocos de concreto seguiu o traço padrão
desenvolvido na fábrica, e a partir desta dosagem foram desenvolvidos quatro
traços, sendo um usual na fabricação, em função dos resultados obtidos
anteriormente e pela análise visual dos blocos produzidos. Outros três traços foram
incluídos para análise, pois incorporam o pó de pedra e o pedrisco na sua
composição. A análise destes traços, a partir dos resultados dos ensaios permitirá
conhecer as características dos blocos, servindo como ponto de partida para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da dosagem.
Segundo TANGO, 1987: “quanto mais constante o proporcionamento,
menores variações podem ser esperadas na qualidade final do produto.” Durante o
processo de produção dos blocos, utiliza-se a medida de aglomerante em massa, e
agregados em volume. Para uniformização das informações, os valores em volume
foram convertidos para massa. Abaixo seguem as tabelas com os traços
estabelecidos para ensaio:
Tabela 24 – traço T1.
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA
AREIA FINA
PÓ DE PEDRA
PEDRISCO
CAL
ÁGUA

TRAÇO 1 - T1
QUANTIDADE
50,00
150,00
88,40
82,00
5,00
13,00

UNIDADE
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 33 unidades - Relação cimento : agregados: 1:6,4 – 1,51kg cimento/ bloco
Fonte: o autor.
Tabela 25 – traço T2.
MATERIAL
CIMENTO:
AREIA GROSSA
AREIA FINA
PÓ DE PEDRA
PEDRISCO
CAL
ÁGUA

TRAÇO 2 - T2
QUANTIDADE
50,00
150,00
82,80
88,40
41,00
5,00
9,00

UNIDADE
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 42 unidades - Relação cimento : agregados: 1:7,24 – 1,19kg cimento/bloco
Fonte: o autor.
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Tabela 26 – traço T3.
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA
AREIA FINA
PÓ DE PEDRA
PEDRISCO
CAL
ÁGUA

TRAÇO 3 - T3
QUANTIDADE
50,00
150,00
41,40
132,60
41,00
5,00
8,00

UNIDADE
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 35 unidades - Relação cimento : agregados: 1:7,3 – 1,42kg cimento/bloco
Fonte: o autor.
Tabela 27 – traço T4.
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA
AREIA FINA
PÓ DE PEDRA
PEDRISCO
CAL
ÁGUA

TRAÇO 4 - T4
QUANTIDADE
50,00
200,00
82,80
0,00
0,00
5,00
10,00

UNIDADE
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 30 unidades - Relação cimento : agregados: 1: 5,65 – 1,66kg cimento/bloco
Fonte: o autor.

4.2.2.3 Processo produtivo
Para a produção dos blocos, previamente os agregados são peneirados e
limpos (retirada de impurezas orgânicas visíveis, como raízes, pedaços de madeira).
Alimenta-se a betoneira com os agregados, cimento, parte da água, cal e o restante
da água de amassamento. Após o tempo de mistura, o material é despejado na
correia transportadora, que leva a massa até a prensa pneumática, que faz a
distribuição, viração e prensagem do material nas matrizes. O bloco conformado
está apoiado em bandejas metálicas e é levado para a cura. Nesta moldagem, a
cura foi realizada por via úmida, com aspersão manual de água, em área coberta
aberta.
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4.2.3 Ensaios
A fabricação dos blocos convencionais foi realizada nos dias 07 e 08 de
janeiro de 2010. Após 28 dias foram transportados de Vitória da Conquista para São
Paulo, por transportadora, via terrestre. Os ensaios foram realizados em fevereiro de
2010, de acordo com a NBR 12118/2006 e apresentados nas tabelas abaixo:
a) Resistência à compressão:
Tabela 28 – Resistência traço T1.

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 29 – Resistência traço T2.

Fonte: LMCC, 2010.
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Tabela 30 – Resistência traço T3.

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 31 – Resistência traço T4.

Fonte: LMCC, 2010.
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b) Análise dimensional:
Tabela 32 – análise dimensional T1, T2, T3, T4.

Fonte: LMCC, 2010.
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c) Absorção e área líquida.
Tabela 33 – absorção e área líquida T1 e T2.

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 34 – absorção e área líquida T3 eT4.

Fonte: LMCC, 2010.

A tabela 35 apresenta um resumo das principais características encontradas
nos protótipos analisados:
Tabela 35 – resumo de informações dos traços convencionais.
Resumo das principais informações
Consumo
agregados/
bloco (kg)

Consumo
cimento/
bloco (kg)

Resistência
Média (Mpa)

Absorção
média (%)

T1

9,7

1,51

2,68

T2

8,62

1,19

T3

10,42

T4

9,42

Traço

Fonte: o autor.

Dimensional média (mm)
C

L

H

9,53

392,6

140,3

200,3

2,13

14,43

392

140,6

202

1,42

1,91

14,1

392,3

140,6

202,3

1,66

3,46

11,23

393

140,3

201,6
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4.3 Dosagem para blocos de concreto com agregados reciclados

A composição do RCD gerado nas cidades brasileiras é bastante
diversificada, o que faz surgir vários questionamentos sobre a viabilidade de uso
destes resíduos na construção civil. A LIMPURB e a UFBA caracterizaram o entulho
depositado no aterro de Canabrava em 1999, e foi possível ter uma dimensão da
participação dos elementos construtivos no RCD de Salvador. Os dados são
apresentados na tabela 35.
Tabela 36 – participação dos materiais componentes do entulho enterrados diariamente.

Fonte: (CASSA, J.C.; CARNEIRO, A.P.; DE BRUM, I. A. S. (ORG.), 2001).

A dosagem do presente estudo seguiu ao padrão que já era adotado pela
empresa regional, uma vez que os resultados obtidos com os blocos convencionais
apresentaram potencialidades para o desenvolvimento dos traços reciclados.
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4.3.1 Origem e seleção do RCD
O RCD utilizado para geração dos agregados reciclados teve origem em duas
obras executadas pela empresa regional. A primeira obra, uma construção de um
edifício de salas comerciais com três pavimentos e estrutura pré-moldada, com
vedação no térreo em blocos de concreto convencionais, e nos demais pavimentos
com blocos cerâmicos de seis furos. A segunda obra, foi uma reforma e substituição
de uma cobertura em telhas cerâmicas de um edifício antigo, onde foi necessário a
remoção total das telhas, execução de elementos em concreto armado e
argamassas.
No presente estudo, por se tratar de um experimento, procurou-se dar uma
grande atenção ao processo de limpeza manual do RCD, retirando o máximo de
contaminantes e materiais que não seriam interessantes para o estudo, como papel,
plásticos, resíduos de gesso, elementos metálicos.
Observou-se que o

RCD após a seleção manual, possuía pedaços com

tamanho superior à entrada do britador utilizado no experimento, um britador de
mandíbulas Faço 8013. Foi acrescentada uma etapa manual de quebra do material
em pedaços menores, com uso de marreta. As fotografias 18 e 19 mostram o RCD
em bags antes do processo de britagem.

Fotografia 19 – bag com RCD antes da britagem.
Fonte: o autor.
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Fotografia 20 - bag com RCD antes da britagem.
Fonte: o autor.

4.3.2 Processo de transformação do RCD
O processamento do RCD utilizou um conjunto britador móvel, de propriedade
da empresa regional. O conjunto é montado em um semirreboque, composto por um
alimentador vibratório de 3,0 m³, um britador primário de mandíbulas, marca Faço
6240, dois rebritadores marca Faço, respectivamente 9025 e 8013, e uma esteira
transportadora. Ainda fazem parte do equipamento um conjunto de esteiras
transportadoras e peneira vibratória separadora. A peneira não foi utilizada no
processo de seleção dos resíduos.

Fotografia 21 – Conjunto britador móvel.
Fonte: o autor.
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Foi utilizado apenas o rebritador 8013 para processamento do RCD, e foi
montado um jogo de esteiras para levar o material britado até um caminha caçamba,
no final do circuito.

Fotografia 22 – painel de comando e esteiras.
Fonte: o autor.

Fotografia 23 – conjunto de britadores.
Fonte: o autor.
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4.3.3 Metodologia para separação de agregados reciclados
Após o processo de britagem, o material foi peneirado em telas convencionais
para areia grossa, promovendo a separação entre os agregados com características
de brita 1 ou superior, e os agregados com aspecto de pedrisco e areia.
Este material foi novamente colocado em bags e procedeu-se com a
pesagem do mesmo. O total de material processado foi de 4.100kg, sendo que
deste total, 1.540 kg foi de material “grosso”, tipo brita 1 ou superior, descartado do
estudo pelo aspecto dimensional, e 2.560 kg foi de material “fino”, com
características de pedriscos e areia.
Os agregados miúdos foram transportados no bag para a área de produção
de blocos de concreto da empresa, onde foi realizada nova seleção por
peneiramento. Todo o material foi passado em peneira de 6,3 mm. A quantidade
retida na peneira foi descartada do experimento, por apresentar visualmente uma
granulometria maior do que a desejada para a confecção dos blocos, comparados
com a areia natural grossa disponível. A fotografia 23 mostra o agregado retido na
peneira de 6,3mm e reservado.

Fotografia 24 – agregado reciclado retido em peneira 6,3mm.
Fonte: o autor.

Na sequência de atividades, peneirou-se o material passante na peneira de
6,3mm na peneira de 4,8mm. O material retido nesta peneira foi denominado areia
reciclada grossa, e o passante, areia reciclada fina. Os dois materiais foram
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utilizados na dosagem dos blocos reciclados. As fotografias 24 e 25 mostram o
aspecto visual dos agregados.

Fotografia 25 – areia reciclada grossa.
Fonte: o autor.

Fotografia 26 – areia reciclada fina.
Fonte: o autor.

4.3.4 Caracterização do agregado reciclado

A caracterização dos agregados é definida pela NBR 15116/2004, e como os
agregados foram utilizados para fabricação de blocos de concreto, utilizou-se os
requisitos para agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função
estrutural, uma vez que não existe norma brasileira para uso de agregado reciclado
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em concreto estrutural. A norma estabelece a distinção entre agregado reciclado de
concreto – ARC, e agregado reciclado misto – ARM, conforme abaixo:
“5.1 Agregado de resíduo de concreto (ARC):
É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo
pertencente à classe A, composto na sua fração graúda, de no
mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e
rochas. Sua composição deve ser determinada conforme o anexo A
e atender aos requisitos das aplicações específicas.
5.2 Agregado de resíduo misto (ARM):
É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo de
classe A, composto na sua fração graúda com menos de 90% em
massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas. Sua
composição deve ser determinada conforme o anexo A e atender aos
requisitos das aplicações específicas.”

Optou-se neste estudo fabricar agregados de resíduo misto – ARM, devido à
realidade local, onde a grande maioria das edificações possui alvenarias executadas
em blocos cerâmicos, revestidos com argamassa. A caracterização dos agregados
limitou-se à determinação da composição dos agregados reciclados graúdos por
análise visual, anexo A da NBR 15116, e a composição granulométrica dos três lotes
de agregados reciclados destinados para o processo de fabricação dos blocos. Os
resultados estão relacionados nas tabelas abaixo.
Tabela 37 - resultado análise de composição de agregados.
GRUPO

QUANTIDADE (g)

PERCENTUAL (%)

GRUPO 1

1.949,50

57,40

GRUPO 2

703,90

20,80

GRUPO 3

727,70

21,40

GRUPO 4

12,70

0,40

3.393,80

100,00

TOTAL
Fonte: LMCC, 2010.

A análise da tabela 37 permite concluir que os agregados reciclados utilizados
no experimento são classificados como ARM, devido à sua composição.
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Tabela 38 - Composição granulométrica material “grosso”.
Determinação da composição granulométrica NBR NM-248/03
Peneiras

1ª determinação

2ª determinação

Média

Abertura
Individual
Individual Individual Acumulada
(mm)
Retido (g)
(%)
Retido (g)
(%)
(%)
(%)

Nº
3/8 in

9,5

48,8

2,6

39,6

2,3

2,0

2,0

1/4 in

6,3 (*)

545,6

28,5

478,8

27,8

28,0

30,0

4

4,8

683,2

35,7

678,4

39,4

38,0

68,0

8

2,4

522,7

27,2

448,9

26,0

27,0

95,0

16

1,2

67,7

3,6

42,4

2,6

3,0

98,0

30

0,6

8,2

0,4

5,8

0,3

0,0

98,0

50

0,3

7,1

0,4

5,7

0,3

0,0

98,0

100

0,15

8,9

0,5

7,2

0,4

1,0

100,0

<100

<0,15

21,5

1,0

15,5

0,9

1,0

-

1912,9

100,0

1722,3

100,0

100,0

559,0

Totais

Dimensão máxima característica (mm)

9,5

Módulo de finura

5,59

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 39 - Composição granulométrica material "médio".
Determinação da composição granulométrica NBR NM-248/03
Peneiras

1ª determinação

2ª determinação

Média

Abertura
Individual
Individual Individual Acumulada
Nº
(mm)
Retido (g)
(%)
Retido (g)
(%)
(%)
(%)
3/8 in
9,5
1/4 in
6,3 (*)
4
4,8
48,7
7,4
43,8
8,3
8,0
8,0
8
2,4
496,0
75,0
409,1
77,4
76,0
84,0
16
1,2
91,1
13,8
63,2
11,9
13,0
97,0
30
0,6
15,2
2,3
5,1
1,0
2,0
99,0
50
0,3
1,1
0,1
0,7
0,1
0,0
99,0
100
0,15
1,7
0,3
1,4
0,3
0,0
99,0
<100
<0,15
7,0
1,1
5,5
1,0
1,0
Totais
660,8
100,00
528,8
100,0
100,0
486,0
Dimensão máxima característica (mm)
6,3
Módulo de finura
4,86
Fonte: LMCC, 2010.
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Tabela 40 - Composição granulométrica material "fino".
Determinação da composição granulométrica NBR NM-248/03
Peneiras

1ª determinação

2ª determinação

Média

Abertura
Individual
Individual Individual Acumulada
Nº
(mm)
Retido (g)
(%)
Retido (g)
(%)
(%)
(%)
3/8 in
9,5
1/4 in
6,3 (*)
4
4,8
8
2,4
9,3
1,4
8,2
1,3
1,0
1,0
16
1,2
139,8
21,6
141,7
22,2
22,0
23,0
30
0,6
134,6
20,8
135,8
21,3
21,0
44,0
50
0,3
151,5
23,6
150,2
23,5
24,0
68,0
100
0,15
127,6
19,8
121,9
19,1
19,0
87,0
<100
<0,15
83,1
12,8
80,2
12,6
13,0
Totais
645,9
100,00
638,0
100,0
100,0
223,0
Dimensão máxima característica (mm)
2,4
Módulo de finura
2,23
Fonte: LMCC, 2010.

4.3.5 Fabricação de blocos
A fabricação dos blocos contou com os mesmos equipamentos apresentados
no item 4.3.2 deste estudo.
4.3.5.1 Cimento
Para a fabricação de blocos de concreto, a empresa regional utiliza cimentos
de classe CP-II-E-32 e CPII-F-32, dependendo da disponibilidade do produto no
mercado local. Neste experimento foi utilizado cimento CP-II-E-32.
4.3.5.2 Dosagem
A dosagem para a fabricação dos blocos reciclados tomou como
referencial o traço T4, por este ter apresentado a melhor resistência à compressão
dentre os outros traços convencionais ensaiados. Outra razão para a escolha deste
traço foi a participação apenas de areias naturais na composição, reduzindo a
possibilidade de variações na composição. A partir do traço T4 foi desenvolvido o
Traço R1, mantendo a mesma relação de cimento, areia reciclada grossa e areia
reciclada fina.
Na conversão do traço para massa, notou-se que a areia grossa reciclada é
mais leve que areia natural grossa. O mesmo não se aplica para a areia reciclada
fina. Ela é ligeiramente mais pesada que areia natural fina.
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Com a definição do traço R1, foram propostos mais três traços, onde se
procurou variar apenas a adição do aglomerante. O traço R2 é equivalente ao traço
R1+5% de cimento;
O traço R3 é equivalente ao traço R1+10% de cimento. Neste traço,
entretanto, na mistura houve a necessidade de se aumentar em 50%, em massa, a
quantidade de areia reciclada fina, pois na moldagem a massa estava muito plástica.
No traço R4, com base na análise visual durante o processo de fabricação
dos blocos, alterou-se a proporção entre os agregados com o intuito de buscar um
bloco com melhor acabamento de textura, mantendo a quantidade de cimento
utilizada no traço R1.
Seguindo as recomendações da NBR 15116, os agregados reciclados foram
pré-molhados, antes da colocação dos mesmos na betoneira. Abaixo seguem as
tabelas com os traços desenvolvidos.
Tabela 41 - traço R1.
TRAÇO R1
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA RECICLADA
AREIA FINA RECICLADA
CAL
ÁGUA

QUANTIDADE

UNIDADE

50,00
142,40
84,40
5,00
9,00

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 33 unidades - Relação cimento : agregados: 1: 4,54 – 1,51 kg cimento/bloco
Fonte: o autor.
Tabela 42 - traço R2.
TRAÇO R2
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA RECICLADA
AREIA FINA RECICLADA
CAL
ÁGUA

QUANTIDADE

UNIDADE

55,00
142,40
84,40
5,00
9,00

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 32 unidades - Relação cimento : agregados: 1: 4,12 – 1,72 kg cimento/ bloco
Fonte: o autor.
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Tabela 43 - traço R3.
TRAÇO R3
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA RECICLADA
AREIA FINA RECICLADA
CAL
ÁGUA

QUANTIDADE

UNIDADE

60,00
142,40
127,20
5,00
10,00

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 36 unidades - Relação cimento : agregados: 1: 4,49 – 1,66 kg cimento/ bloco
Fonte: o autor.
Tabela 44 - traço R4.
TRAÇO R4
MATERIAL
CIMENTO
AREIA GROSSA RECICLADA
AREIA FINA RECICLADA
CAL
ÁGUA

QUANTIDADE

UNIDADE

50,00
71,20
168,80
5,00
10,00

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produção de 31 unidades - Relação cimento : agregados: 1: 4,80 – 1,61 kg cimento/ bloco
Fonte: o autor.

4.3.5.3 Processo produtivo
Para a produção dos blocos, previamente os agregados são peneirados e
limpos (retirada de impurezas orgânicas visíveis, como raízes, pedaços de madeira).
Alimenta-se a betoneira com os agregados, cimento, parte da água, cal e o restante
da água de amassamento. Após o tempo de mistura, o material é despejado na
correia transportadora, que leva a massa até a prensa pneumática, que faz a
distribuição, viração e prensagem do material nas matrizes.
O bloco conformado está apoiado em bandejas metálicas e é levado para a
cura. Nesta moldagem, a cura foi realizada por via úmida, com aspersão manual de
água, em área coberta aberta, mantendo-se os blocos cobertos com lona plástica
durante 5 dias, mantendo-os sempre úmidos. Notou-se durante a fabricação dos
blocos que a cal não se misturava bem com os agregados, formando “pelotas”. O
próprio agregado fino formava pelotas durante o processo de fabricação. As
fotografias 26 e 27 mostram os protótipos fabricados.
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Fotografia 27 – blocos reciclados.
Fonte: o autor.

Fotografia 28 – blocos reciclados.
Fonte: o autor.

4.3.6 Ensaios

A fabricação dos blocos reciclados foi realizada no dia 01 de maio de 2010.
Foram transportados de Vitória da Conquista para São Paulo, em veículo particular,
via terrestre, no dia 09 de maio. Os ensaios foram realizados em 24 de maio de
2010, de acordo com a NBR 12118/2006 e apresentados nas tabelas abaixo:
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a) Resistência à compressão:
Tabela 45 – Resistência traço R1.
Bloco

Dimensões médias (mm)

o

n

Carga

Área

máxima

bruta

Resistência à
compressão
(MPa)

Altura

Largura

Comprimento

(N)

(mm2)

01

199

139,5

391,5

101000

54610

1,8

02

199

140,0

390,5

114000

54670

2,1

03

199

140,0

391,0

78000

54740

1,4

04

199

139,5

390,5

178000

54470

3,3

05

199

139,5

392,5

116000

54750

2,1

06

199

140,0

391,0

108000

54740

2,0

Carga

Área

máxima

bruta

(N)

(mm2)

Resistência à
compressão
(MPa)

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 46 – Resistência traço R2.
Bloco

Dimensões médias (mm)

no

Altura

Largura

Comprimento

01

191,5

140,5

391,5

233000

55010

4,2

02

192,5

140,0

390,5

223000

54880

4,1

03

192,5

140,5

391,0

168000

55010

3,1

04

192,0

140,0

390,5

178000

54810

3,2

05

191,0

140,5

392,5

182000

55080

3,3

06

192,5

140,0

391,0

128000

54950

2,3

Carga

Área

máxima

bruta

(N)

(mm2)

Resistência à
compressão
(MPa)

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 47 – Resistência traço R3.
Bloco

Dimensões médias (mm)

no

Altura

Largura

Comprimento

01

193,0

140,0

391,5

139000

50,330

2,8

02

193,5

140,0

391,5

162000

54810

3,0

03

193,5

141,0

392,0

110000

55270

2,0

04

193,0

140,5

391,0

146000

54940

2,7

05

193,5

140,0

392,0

180000

54880

3,3

06

192,5

140,5

392,5

144000

55150

2,6

Fonte: LMCC, 2010.
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Tabela 48 – Resistência traço R4.
Bloco
no

Dimensões médias (mm)

Carga

Área

máxima

bruta

(N)

(mm2)

Resistência à
compressão
(MPa)

Altura

Largura

Comprimento

01

193,0

140,5

392,5

139000

55150

2,1

02

193,5

140,5

392,0

162000

55080

1,6

03

194,5

140,0

392,5

110000

54950

1,4

04

194,0

139,5

392,5

146000

54750

1,6

05

194,0

139,5

392,5

180000

54750

2,0

06

194,5

140,5

392,5

144000

55150

1,7

Fonte: LMCC, 2010.
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b) Análise dimensional;
Tabela 49 - análise dimensional traços R1 e R2.

Fonte: LMCC, 2010
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c) Absorção e área líquida;
Tabela 50 - análise dimensional traços R3 e R4

Fonte: LMCC, 2010.
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Tabela 51 – traço R1.
Bloco

Dimensões médias (mm)

o

n

Umidade

Absorção

Área
líquida

Altura

Largura

Comprimento

(%)

(%)

01

190,0

140,0

391,0

1,4

15,6

21.779

02

190,0

140,0

391,0

1,3

8,9

19.358

03

190,0

140,0

390,0

2,2

11,4

18.874

Umidade

Absorção

(mm²)

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 52 – traço R2.
Dimensões médias (mm)
Bloco

Área
líquida

no

Altura

Largura

Comprimento

(%)

(%)

01

191,0

140,0

390,0

1,0

11,5

22.764

02

190,0

140,0

390,0

2,1

12,2

21.200

03

190,0

140,0

390,0

1,8

11,9

22.300

Umidade

Absorção

(mm²)

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 53 – traço R3.
Bloco
no

Dimensões médias (mm)

Área
líquida

Altura

Largura

Comprimento

(%)

(%)

01

190,0

141,0

391,0

2,1

12,7

21.732

02

190,0

140,0

390,0

2,7

12,8

21.574

03

190,0

140,0

390,0

1,9

12,8

21.758

Umidade

Absorção

(mm²)

Fonte: LMCC, 2010.
Tabela 54 – traço R4.
Bloco
no

Dimensões médias (mm)

Área
líquida

Altura

Largura

Comprimento

(%)

(%)

01

191,0

140,0

390,0

2,6

15,3

23.644

02

190,0

141,0

390,0

2,4

15,9

22.726

03

190,0

140,0

390,0

2,0

15,5

22.963

Fonte: LMCC, 2010.

(mm²)
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A tabela 55 apresenta um resumo das principais características encontradas nos
protótipos analisados:
Tabela 55 – resumo de informações dos traços reciclados.
Resumo das principais informações
Consumo
agregados/
bloco (kg)

Consumo
cimento/
bloco (kg)

Resistência
Média (Mpa)

Absorção
média (%)

R1

6,87

1,51

2,11

R2

7,08

1,72

R3

7,48

R4

7,74

Traço

Dimensional média (mm)
C

L

H

11,96

390,8

139,6

198,3

3,36

11,86

390,7

139,1

193,4

1,66

2,73

12,76

390,7

139,2

193,4

1,61

1,73

15,56

391,6

139,4

193,5

Fonte: o autor.

4.4 Análise dos dados obtidos
A partir dos ensaios realizados, deve-se verificar a NBR 6136/2007 o
atendimento aos requisitos específicos de dimensões, designação por classe e os
requisitos para resistência característica à compressão e absorção. As tabelas
abaixo determinam os valores de referência.
Tabela 56 - dimensões blocos M15 - NBR6136/2007.
DESIGNAÇÃO
BLOCO INTEIRO - M15*

LARGURA (mm) ALTURA (mm) COMPRIMENTO (mm)
140

190

390

* tolerância de ± 2 mm para a largura e ± 3,0mm para altura e comprimento
Fonte: NBR 6136/2007.
Tabela 57 - classes blocos M15 - NBR6136/2007.

Classe

Designação

Paredes longitudinais
(mm)

C

M-15

D

M-15

Fonte: NBR 6136/2007.

Paredes transversais
Paredes
(mm)

Espessura
equivalente
mm/m

18

18

135

15

15

113
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Tabela 58 - requisitos para resistência à compressão e absorção.

Classe

Resistência
característica
fbk
MPa

C

≥3,0

D

≥2,0

Absorção média em %
agregado
normal

agregado leve

≤ 10,0 %

≤ 13,0 % (média)
≤16.0% (individual)

Fonte: NBR 6136/2007.

Com a análise dos limites estabelecidos em norma, montou-se uma tabela
para sintetização dos resultados:
Tabela 59 - análise traços convencionais.
Resistência
característica
Absorção
Traço
fbk
%
(fbk=(Ψfb(1))
(Mpa)

Comp.
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Paredes Paredes Esp.
Long.
transv. Equiv.

T1

1,96

9,53

392,66

140,66

200,33

20,66

20,66

157,89

T2

1,33

14,43

392,00

140,33

202,00

20,33

20,33

155,61

T3

1,33

14,10

392,33

140,33

202,33

20,33

20,00

152,93

T4

2,84

11,23

390,00

140,66

201,66

21,00

20,00

153,84

Com base na compilação dos dados acima, pode-se afirmar que:
a) O traço T1 possui resistência característica à compressão próxima à
classe D, e absorção dentro dos limites estabelecidos. A altura dos blocos
foi o parâmetro dimensional que ficou fora do limite superior. Na ocasião
da fabricação dos protótipos, o equipamento estava desregulado e
propiciou que este item ficasse fora do limite.
b) Os traços T2 e T3 possuem resistência característica à compressão muito
inferior ao limite estabelecido em norma para classe D e sua absorção
também foi elevada em relação ao referencial;
c) O traço T4 possui resistência característica à compressão muito próxima à
classe C, e absorção um pouco acima dos limites estabelecidos.
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A tabela 60 apresenta a síntese dos resultados obtidos pelos ensaios com
blocos reciclados.
Tabela 60 - análise traços com agregados reciclados.
Resistência
característica
Absorção
Traço
fbk
%
(fbk=(Ψfb(1))
(Mpa)

Comp.
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Paredes Paredes Esp.
Long.
transv. Equiv.

R1

1,24

11,96

390,86

139,66

198,3

19

19,22

147,52

R2

2,04

11,86

390,7

139,1

193,46

20,4

20,55

157,82

R3

1,78

12,76

390,66

139,2

193,4

20,25

20,66

158,68

R4

1,24

15,56

391,6

139,43

193,5

20,50

20,55

157,45

Com base na compilação dos dados acima, pode-se afirmar que:
a) O traço R1 possui resistência característica à compressão muito abaixo do
limite inferior para classe D, e absorção um pouco acima dos limites
estabelecidos. Foi executada a regulagem na altura da prensa após a
moldagem do primeiro lote reciclado, portanto, este traço ainda apresenta
altura bastante fora do limite superior.
b) O traço R2 e possui resistência característica à compressão dentro do
limite estabelecido em norma para classe D; sua absorção ficou um pouco
acima dos referenciais;
c) O traço R3 possui resistência característica à compressão muito próxima à
classe D, contudo, a absorção ficou acima dos limites estabelecidos;
d) O traço R4 possui resistência característica à compressão muito abaixo do
limite inferior para classe D, e sua absorção ficou bem acima dos limites
referenciais.
e) Comparando o traço T4 com o traço R2 , observa-se que a resistência
característica do bloco reciclado caiu cerca de 29%. Contudo , ao analisar
a diferença entre a média simples da resistência, o percentual de redução
na resistência cai para 2,9%.
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f) Na questão da absorção, tanto T4 como R2 ficaram acima do valor limite
de norma (10%). Supõe-se que a presença de material pulverulento e finos
em excesso contribuam para o aumento da absorção de água nos blocos;
g) Comparando a média de absorção do traço T4 (11,23%) com o traço R2
(11,86%), observa-se que houve um aumento de 5,6% na absorção. No
caso do bloco reciclado, a presença de materiais cerâmicos pode ter
contribuído para esta situação.
h) Avaliando as dimensões médias dos traços convencionais e reciclados, é
possível notar nos traços reciclados maior retração no comprimento e
largura dos blocos. O ensaio de retração não foi realizado.
i) A pré-molhagem do agregado reciclado antes da mistura contribuiu para
redução do material pulverulento.
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5 CONCLUSÕES
O desenvolvimento deste trabalho procurou estruturar as informações que
envolvem os processos de reciclagem de RCD de forma prática, a partir de uma
revisão de conceitos que já vem sendo trabalhados no Brasil desde a década de
1990. É patente a carência de informações consistentes e atualizadas sobre a
gestão de resíduos no Brasil. Além da inexistência destas informações, observa-se
uma evolução muito lenta nos processos de gerenciamento, uma vez que os
exemplos de gestão são os mesmos de quinze anos atrás. O desconhecimento por
parte da população e a falta de legislações específicas para este fim, condicionam a
gestão de resíduos a um segundo plano.
Apesar

das insuficiências de informações técnicas sobre o uso dos

agregados reciclados na construção civil, pôde-se fazer um levantamento das
condições necessárias para se criar um processo de captação de RCD, justificando
assim a implantação de uma usina de reciclagem em Vitória da Conquista. Mas além
de justificar a necessidade da usina, propôs-se criar um polo regional de reciclagem,
com intuito de aumentar a capacidade de reciclagem da unidade, bem como difundir
o conceito para outros municípios dentro da mesma região.
Observou-se que para a viabilidade econômica do empreendimento, faz-se
necessário um investimento de capital de proporções consideráveis. Para tanto,
deve-se avaliar criteriosamente a aplicação de recursos e o atendimento às
legislações vigentes. Caso seja instalada uma usina particular, a parceria com o
poder público é fundamental para viabilizar o controle e destinação do RCD para o
local adequado para descarte.
A análise em laboratório dos agregados naturais da região evidenciou índices
de contaminação por argila e de materiais pulverulentos, reforçando a necessidade
de maior controle no recebimento de matéria-prima.
A fabricação de blocos de concreto convencionais com a dosagem
desenvolvida

pela

empresa

regional

demonstrou

a

necessidade

de

um

aprimoramento tecnológico de todas as etapas do processo, desde a definição da
dosagem até aos mecanismos de cura e transporte do produto acabado.
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Existe a possibilidade da utilização dos agregados reciclados em elementos
construtivos, uma vez que a partir da fabricação de blocos de concreto reciclados,
chegou-se a produtos com desempenho aceitável para uso em moradias de
pequeno porte. Essa utilização pode ser viabilizada na construção de conjuntos
habitacionais de interesse social, onde, o poder público municipal pode transformar
um volume considerável de resíduos em matéria-prima para aplicações diversas
como pavimentação, fabricação de Habitações de Interesse Social – HIS com blocos
de concreto reciclados, fabricação de guias, pisos intertravados, mourões entre
outros artefatos de concreto.
Ressalta-se que o resultado dos ensaios para os blocos de concreto,
convencionais e reciclados não atingiram a expectativa de enquadramento dentro da
classe “C” da NBR 6136/2007. Faz-se necessário o aprimoramento da dosagem
utilizada pela empresa regional, primeiramente através do controle de qualidade dos
insumos que serão aplicados na fabricação dos blocos. Em um segundo momento,
ajustes no processo de moldagem dos blocos deverão ser revisados e corrigidos, e
por fim, o processo de cura para os blocos deverá ser revisto e sistematizado para
que ocorra uniformidade na resistência final dos mesmos.
Alguns traços ensaiados podem ser enquadrados na classe D, para uso como
vedação de alvenarias. Contudo , a questão da absorção líquida e retração deverão
ser melhor avaliadas para aumento da qualidade e atendimento ao estabelecido em
norma.
Espera-se ter contribuído na pesquisa para o desenvolvimento do uso de
agregados reciclados na fabricação de blocos de concreto com substituição total dos
agregados naturais, utilizando agregados reciclados mistos.
Com base no levantamento de dados que foi utilizado para a confecção do
presente estudo, sugerem-se linhas de abordagem que poderão contribuir para a
gama de conhecimento sobre a reciclagem e aplicação de resíduos de construção e
demolição:
a) Estudo para implantação de usinas de reciclagem em polos regionais;
b) Aplicação de blocos de concreto reciclados em habitações, para análise de
desempenho conforme a NBR 15.575/2009;
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c) Estudo para fabricação de blocos de concreto, a partir de ARM, com
características estruturais;
d) Influência da retração por secagem em blocos de concreto com ARM.
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ANEXOS
ANEXO A – Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição –
LIMPURB – Salvador.
A figura 19 representa o formulário para o projeto de gerenciamento de resíduos da
construção civil em Salvador. O grande gerador precisa ter aprovado este projeto
para ter acesso ao Aterro Sanitário Centro.
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Figura 19 – Modelo simplificado para projeto de gerenciamento de resíduos sólidos em
Salvador.
Fonte: LIMPURB.
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ANEXO B – Decreto nº 12.431/2007 – PMVC
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Figura 20 – Decreto nº 12.431/2007
Fonte: PMVC.

