Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Sérgio Medeiros de Albuquerque

Estudo para uso de agregado de resíduos de construção e demolição em
blocos de concreto para alvenaria.

São Paulo

2005

1

SÉRGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

Estudo para uso de agregado de resíduos de construção e demolição em
blocos de concreto para alvenaria.

Dissertação apresentado ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.
Área de concentração: Tecnologia em Construção de
Edifícios

São Paulo

2005

2

Realizamos este estudo, que muito nos gratificou. Gostaria de dedicar este trabalho
aos pesquisadores, funcionários e professores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, instituição que é orgulho de nosso país, não só pela
qualidade dos serviços que presta, mas também pela atenção, desprendimento de seus
colaboradores, que sabem tratar seus companheiros, colegas e alunos, com
humildade, paciência e sabedoria.

3

AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, irmãos e familiares, que souberam reconhecer a importância do
trabalho;

Ao meu orientador Dr. Carlos Eduardo de Siqueira Tango, pelo entusiasmo na
orientação e pela ajuda;

Ao amigo Pedro Carlos Bilesky, pela atenção com que me acompanhou neste
trabalho;

Aos amigos do laboratório de concreto do IPT, pela grande colaboração e auxilio.

Ao amigo e colega Ricardo Wagner Reis Duarte, pelo apoio;

Aos amigos Luis André do Prado e Gilberto Tomé, pela ajuda inestimável e amável
acolhida na cidade de São Paulo;

Ao amigo Carlos Guilherme Ferretto, pela grande colaboração e apoio
imprescindível para a realização do estudo;

Ao amigo Paulo Yano, pela colaboração e amizade;

Aos meus professores do curso de mestrado, Cláudio Mitidieri Filho, Ercio Thomaz,
Frederico Martinelli, Celso Carvalho, Edna Gubitoso, Regina Bueno, Fúlvio
Vittorino, Marcelo Luiz Mitidieri, Antônio Figueiredo, Paulo Terzian, Carlos
Eduardo de Siqueira Tango, Douglas Barreto, Rosaria Ono, Eduardo Ioshimoto, José
Carlos Tomina, Marcelo Romero , Ricardo Rosa, Antônio Sérgio Gradinski, Paulo
Sérgio Oliveira, Ricardo França, Sussumo Niyama, Fernando Oliveira, Irene Borges
Rizzo, Ricardo Moretti, Paulo Broto M. de Azevedo, Paulo Roberto do Lago Helene
e Paulo Graziano;

4

À banca examinadora composta pelos professores e pesquisadores Antônio
Figueiredo, Cláudio Sbrighi e Cláudio Mitidieri, pelo auxilio e colaboração.

Aos amigos e colaboradores Celso Lopes e Jorge Santos, que trabalharam
arduamente para a preparação dos materiais;

E aos meus pais, em especial, pelo espírito de justiça e cidadania que me
transmitiram;

Especialmente a meus filhos e esposa, muito obrigado;

A Jesus Cristo, pelo ensinamento de vida.

5

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO

1

1.1 Aspectos gerais

1

1.2 Objetivos

2

1.3 Estrutura do trabalho

2

2 ASPECTOS AMBIENTAIS
2.1. Aspectos gerais

4

2.2 Impactos causados ao meio ambiente pelo alto consumo de agregados
naturais na construção civil
2.3. Impactos causados ao meio ambiente pela deposição incorreta de RCD
nas cidades

4

5

3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA
3.1 A produção dosagem e controle de qualidade dos blocos de concreto

6

3.1.1 Escolha dos materiais

6

3.1.2 Proporcionamento dos materiais

7

3.1.4 Prensagem ou moldagem dos blocos

8

3.1.5 Transporte dos blocos frescos

9

3.1.6 Cura e armazenamento dos blocos curados

10

3.2 Metodologia IPT para a dosagem de concreto de consistência de terra
úmida

11

3.2.1 Conceitos e princípios fundamentais

12

3.2.1.1 Dosagem e traço

12

3.2.1.2 Proporção de argamassa

12

3.2.1.3 Massa unitária do concreto fresco

13

3.2.1.4 Resistência a compressão versus massa unitária e relação
água/cimento
3.2.1.5 Diagrama de dosagem IPT

13
15

3.3 Algumas experiências sobre a utilização de agregados reciclados de
RCD na confecção de blocos de concreto para alvenaria

6

16

3.4 Norma Brasileira sobre a utilização de de RCD em concreto

17

4 ASPECTOS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO RCD
4.1 Aspectos sobre a composição dos resíduos de construção e demolição
gerados no Brasil

5

CARACTERÍSTICAS

NECESSÁRIAS

AOS

18

AGREGADOS

RECICLADOS DE RCD PARA UTILIZAÇÃO EM CONCRETO PARA
BLOCOS
5.1 A importância da caracterização do agregado

20

5.1.1 Aspectos sobre a caracterização dos agregados reciclados de RCD

20

5.2 Identificação das características necessárias a serem atendidas pelos
blocos de concreto a serem produzidos
5.3 Condições específicas para agregados miúdos e parâmetros definidos
pela NBR 15116.
5.3.1 Prescrições especiais.

22

23
27

5.4 Controle da qualidade e caracterização do agregado reciclado segundo
a norma NBR 15116.

29

6 AGREGADOS MISTOS DE RCD UTILIZADOS NO PROGRAMA
EXPERIMENTAL
6.1 Origem dos resíduos de construção e demolição utilizados

33

6.1.2 O processamento dos resíduos de construção e demolição utilizados

34

6.1.3 A armazenagem, preparação do material e coleta das amostras para
ensaios
6.2 Caracterização dos agregados mistos reciclados de RCD
6.3 Apreciação dos ensaios de caracterização e comparação com resultados
encontrados por outros autores
6.4 Caracterização do aglomerante utilizado

7

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA IPT DE DOSAGEM DE

CONCRETOS PARA BLOCOS.

7

35
36
46
51

1º Passo: Ajuste nos agregados

53

2º Passo: Estabelecimento da resistência

56

3º Passo: Definição dos traços

57

4º Passo: Definição do teor de argamassa alfa

57

5º Passo: Confecção da mistura experimental, e moldagem dos blocos
protótipos
6º Passo: Confecção do diagrama de dosagem

60
65

8 CARACTERÍZAÇÃO DOS BLOCOS-PROTÓTIPO MOLDADOS E
ASPECTOS ECONÔMICOS.
8.1 Quanto às dimensões

67

8.2 Quanto à espessura das paredes

67

8.3 Resistência à compressão valores mínimos

68

8.4 Umidade

70

8.5 Viabilidade econômica

71

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
9.1 Conclusões

73

9.2 Sugestões para continuidade das pesquisas

75

10 REFERÊNCIAS

77

8

LISTA DE FIGURAS
Figura 1

Resistência dos blocos e relação agregado aglomerante, em

pg 9

função do tipo de equipamento utilizado para a moldagem
(IDÁRIO, 2003).
Figura 2

Resistência a compressão em função da massa unitária dos pg 14
blocos (TANGO, 2004).

Figura 3

Resistência

a

compressão

em

função

da

relação pg 14

água/aglomerante traço seco fixo (TANGO, 2004).
Figura 4

Resistência

a

compressão

em

função

da

relação pg 14

água/aglomerante traço seco variável (TANGO, 2004).
Figura 5

Diagrama de dosagem IPT adaptado ao concreto para blocos pg 15
de alvenaria (TANGO, 2004).

Figura 6

Fração granulométrica da amostra de entulho coletada em pg 18
janeiro de 1997 (LATTERZA, 1998).

Figura 7

Caçamba nº 205 Volume 5 m³ / Obra : Reforma de pg 33
residência.

Figura 8

Caçamba nº 106 Volume 5 m³ / Obra : Instalações de rede de pg 34
água.

Figura 9

Carga espalhada para retirada dos materiais indesejados.

pg 34

Figura 10

Alimentação manual do material no britador primário

pg 35

Figura 11

Material depositado

pg 36

Figura 12

Agregados reciclados mistos de RCD, retidos nas peneiras pg 38
0,15 mm, 0,3 mm, 0,6 mm e 1,2 mm, fino.

Figura 13

Agregados reciclados mistos de RCD, retidos nas peneiras pg 38
2,4 mm e 4,8 mm, grosso.

Figura 14

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de

pg 42

malha 4,80 mm.
Figura 15

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de

pg 42

malha 2,40 mm.
Figura 16

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de
malha 1,20 mm.

9

pg 43

Figura 17

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de

pg 43

malha 0,60 mm.
Figura 18

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de

pg 44

malha 0,30 mm.
Figura 19

Composição da parcela granulométrica retida na peneira de

pg 44

malha 0,15 mm.
Figura 20

Massa unitária das parcelas granulométricas.

pg 45

Figura 21

Massa especifica seca das parcelas granulométricas

pg 45

Figura 22

Índice de absorção das parcelas granulométricas

pg 46

Figura 23

Índices de materiais pulverulentos nas parcelas

pg 46

granulométricas
Figura 24

Índice de torrões de argila nas parcelas granulométricas

pg 46

Figura 25

Comparativo entre as curvas granulométricas, composição

pg 55

de melhor massa e composição granulométrica Wilk e Grant,
percentuais retidos x peneiras.
Figura 26

Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 60%

pg 58

Figura 27

Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 62,5%

pg 58

Figura 28

Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 70%

pg 59

Figura 29

Conjunto de blocos protótipos

pg 63

Figura 30

Conjunto de blocos protótipos na prateleira de cura

pg 63

Figura 31

Diagrama de dosagem IPT

pg 66

Figura 32

Dimensões do molde utilizado

pg 68

Figura 33

Ensaio de resistência a compressão no bloco protótipo

pg 68

10

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Propriedades do concreto influenciadas pelas características

pg 21

do agregado (SBRIGHI, 2000).
Tabela 2

Características impostas aos blocos e implicações sobre os

pg 22

agregados.
Tabela 3

Requisitos para agregados reciclado destinado ao preparo de pg 23
concreto sem função estrutural

Tabela 4

Requisitos para agregados reciclado destinado ao preparo de pg 29
concreto sem função estrutural NBR 15116 (ABNT,2004)

Tabela 5

Determinação do tipo e freqüência de execução de ensaios

pg 32

NBR 1511(ABNT,2004)
Tabela 6

Apreciação visual da composição das parcelas

pg 40

granulométricas do ARM
Tabela 7

Apreciação visual da composição das parcelas

pg 41

granulométricas do ARM
Tabela 8

Resultados encontrados com a caracterização dos agregados

pg 45

reciclados mistos de RCD separados em parcelas
granulométricas
Tabela 9

Características dos agregados mistos reciclados utilizados

pg 48

no trabalho e resultados de caracterização encontrados por
outros autores
Tabela 10 Características do aglomerante, propriedades físicas

pg 51

Tabela 11 Características do aglomerante, propriedades mecânicas.

pg 52

Composição das curvas granulométricas Composição do
traço 1:15 e teor de argamassa ALFA 60%.
Tabela 12 Composição das curvas granulométricas.

pg 55

Tabela 13 Composição do traço 1:15 e teor de argamassa ALFA α =

pg 58

60 %.
Tabela 14 Composição do traço 1:7 e calculo dos parâmetros.

pg 62

Tabela 15 Composição do traço 1:9 e calculo dos parâmetros.

pg 62

11

Tabela 16 Composição do traço 1:11 e cálculo dos parâmetros.

pg 62

Tabela 17 Dimensões dos protótipos família 1:9.

pg 67

Tabela 18 Dados dos ensaios de compressão dos blocos família 1:7

pg 69

Tabela 19 Dados dos ensaios de compressão dos blocos família 1:9

pg 69

Tabela 20 Dados dos ensaios de compressão dos blocos família 1:11

pg 69

Tabela 21 Dados dos ensaios de retração por secagem, absorção e área

pg 70

líquida.
Tabela 22 Custos de insumos para moldagem de blocos M-15 com

pg 71

agregados naturais.
Tabela 23 Custos de insumos para moldagem de blocos M-15 com
agregados reciclados.

12

pg 72

LISTA DE ABREVIATURAS

ABCP

Associação Brasileira de Cimento Portland

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANTAC

Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

ARC

Agregado de resíduo de concreto

ARM

Agregado de resíduo misto

CT 206

Comitê Técnico do Meio Ambiente do IBRACON

IBRACON

Instituto Brasileiro do Concreto.

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade
Industrial

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado do São Paulo

RCD

Resíduo de construção e demolição

RILEM

Réunion International des Laboratories d’Essais et Materiaux

SINAPROCIM

Sindicato Nacional das Industrias de Artefatos Cimento

SINDUSCON-SP Sindicato da Industria da Construção Civil do Estado de São
Paulo
USP

Universidade de São Paulo.

13

RESUMO
As grandes cidades brasileiras são grandes geradoras de resíduos de construção e
demolição. O Brasil tem inúmeros problemas sociais; em especial podemos citar o
déficit habitacional.
Poucas são as soluções que não necessitam de altos investimentos, e a utilização do
agregado reciclado misto de resíduos de construção e demolição para a produção de
blocos de concreto pode contribuir para a minimização do problema.

No presente trabalho procurou-se avaliar as implicações práticas e técnicas relativas
à confecção de blocos de concreto com a utilização de 100% de agregados
reciclados.

O estudo apresenta resultados da investigação das características encontradas nos
materiais utilizados, nos produtos fabricados e nas condições práticas de fabricação
dos blocos de concreto em uma unidade de produção comercial, com a utilização dos
agregados reciclados.

Os agregados reciclados mistos de resíduos de construção e demolição mostraram-se
adequados para a fabricação de blocos de concreto para alvenaria não-estrutural,
desde que mantidas condições propícias de preparo dos agregados reciclados,
formulados os traços de concreto com metodologia experimental e os blocos
moldados com equipamento apropriado.

14

ABSTRACT
Brazil’s largest cities generate a large amount of construction and demolition waste.
And among countless Brazilian social problems, we can point out housing deficit.

Few are the solutions for that problem that do not demand heavy investments, and
the utilization of the recycled aggregate from mixed construction and demolition
waste for producing concrete blocks can contribute to minimize such problem.

In this work, we sought to evaluate the practical and technical implications related to
the selection of aggregates for the formulation of concrete mix proportions and
manufacturing concrete blocks with 100% recycled aggregates.

The study shows the results of the investigation of the characteristics found in the
used materials, in the manufactured products and in the practical conditions for
manufacturing concrete blocks from recycled aggregates at a commercial production
unit.

The use of recycled aggregates from mixed construction and demolition waste
proved to be suitable for manufacturing concrete blocks for non-structural masonry,
provided that conditions for preparing recycled aggregates are properly maintained,
concrete mix proportions are formulated in conformity with an appropriate
methodology and concrete blocks are molded with proper equipment.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Aspectos gerais
O consumo de matérias-primas naturais tem crescido de forma assustadora em nosso
planeta. Desde o inicio da revolução industrial, esses recursos são utilizados de
forma crescente pela sociedade.

O entendimento de que essas fontes de matérias primas eram inesgotáveis levou a
humanidade a negligenciar os cuidados na utilização e exploração.

O aumento da consciência ecológica no mundo e no país despertou o interesse da
população, pelos assuntos relativos à preservação da natureza e aos efeitos causados
a esta nas diversas atividades desenvolvidas pela sociedade.

Responsável por uma grande fatia do produto interno bruto do país, a indústria da
construção civil desempenhou e desempenha um papel importantíssimo no
desenvolvimento da nação. Responsável também por grande geração de empregos, a
indústria da construção civil é mola propulsora de progresso e desenvolvimento.

Porém, para o desenvolvimento e construção de toda a estrutura física existente no
país, a indústria da construção civil teve e tem a necessidade de consumir grandes
quantidades de matérias-primas para transformação, e é nesse contexto que aparece
como a maior consumidora de recursos naturais.

Contribuindo para o agravamento dessa situação, boa parte desses recursos é
desperdiçada nas atividades de construção civil, em diversas formas de perdas, que
podem ser originadas na fase de projeto, nas operações de compra, transporte,
recebimento, armazenagem dos materiais e na execução, utilização e manutenção das
edificações.
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Essas perdas são transformadas em resíduos que, juntamente com aquelas geradas
em reformas e demolições, compõem a grande massa de resíduos de construção e
demolição produzidas diariamente nas cidades brasileiras.

A utilização dos resíduos de construção e demolição (“RCD”) como matéria prima
pode contribuir para a solução de um grande flagelo brasileiro que é a falta de
moradia. Com o processamento e utilização de produtos gerados a partir desses
resíduos seria possível produzir materiais econômicos para serem utilizados em favor
de todos, diminuindo a necessidade da alocação de recursos públicos para a solução
do problema.

1.2 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de agregados reciclados mistos
de RCD na confecção de blocos de concreto para alvenarias, através da dosagem de
concreto por metodologia especialmente adaptada, com verificação experimental
através da moldagem de blocos protótipos em uma indústria.

1.3 Estrutura do Trabalho
O trabalho é composto de 9 capítulos:

O Capitulo 1 aborda aspectos gerais, o objetivo e estrutura do trabalho.

No Capitulo 2 comentam-se algumas implicações causadas ao meio ambiente, pelo
grande consumo de matérias-primas naturais na construção civil.
Também são abordados aspectos sobre a geração diária de resíduos de construção e
demolição e as implicações que a falta da implementação de políticas de gestão
diferenciada para os resíduos de construção civil podem causar.
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O capitulo 3 é dedicado à revisão bibliográfica sobre o tema resíduos de construção e
demolição e sua utilização como agregado reciclado para a produção de blocos
vazados de concreto simples sem função estrutural.
O Capitulo 4 é dedicado ao resíduo de construção e demolição e à identificação da
sua composição e potenciais aplicações.

No Capitulo 5 trata-se das características necessárias para a utilização de agregados
em concreto para blocos, fazendo-se uma averiguação dos critérios aplicáveis aos
resíduos de construção e demolição.

O Capitulo 6 relata o processo de obtenção e a origem dos agregados reciclados
utilizados no trabalho.

No Capitulo 7 é aplicada, na essência, a metodologia IPT para a formulação de traços
de concreto de consistência de terra úmida, utilizando-se agregados reciclados mistos
de RCD para a produção de blocos de concreto.

O Capitulo 8 é dedicado à apresentação dos resultados de caracterização dos blocos
de concreto moldados com a utilização de 100% de agregados reciclados mistos de
RCD.

No Capitulo 9 é feita uma apresentação sucinta das conclusões.
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2 ASPECTOS AMBIENTAIS
2.1 Aspectos gerais
A participação do RCD na massa total de resíduos sólidos urbanos é significativa,
estimada em até 2/3 da massa de resíduos sólidos urbanos. (PINTO, 1999).

Segundo Pinto (1999), um dos pesquisadores pioneiros na criação de um índice de
geração de RCD, nas cidades brasileiras, “A construção de indicadores sobre a
produção de RCD pode ser realizada a partir de três bases de informações: das
estimativas de área construída; dos serviços executados, das perdas efetivadas; e da
movimentação de cargas por coletores”.

Dentre os trabalhos de pesquisas realizados sobre a quantificação da geração diária
nas cidades brasileiras, podem-se citar os trabalhos de Pinto (1986), Siqueira (1993),
Zordam (1997), Levy (1997), Angulo (2000) e novamente Pinto (1999).

Apesar das dificuldades existentes quanto à verificação prática dos índices de
geração diária de RCD para uma cidade, seja pela aplicação de índices em função da
área construída aprovada no município, seja pela aplicação de índices em razão dos
números de habitantes, as pesquisas realizadas no Brasil nos dão embasamento
suficiente com os quais se possa avaliar a massa de resíduos de construção e
demolição gerada diariamente nas cidades brasileiras.

2.2. Impactos causados ao meio ambiente pelo alto consumo de
agregados naturais na construção civil
Segundo informações obtidas no site do Sindicato da Industria da Construção Civil
do Estado de São Paulo em janeiro de 2004, a produção anual de cimento no Brasil
em 2002 foi de 37,62 milhões de toneladas.
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Se considerarmos o uso desse material para a confecção de concreto, na razão em
massa de 1:6 (aglomerante: aglomerado), para a confecção desse concreto seria
necessário o consumo de aproximadamente 225,72 milhões de toneladas de
agregados, distribuídas entre areias e britas.

Diante desta situação, podemos observar a grande importância que representa o
desenvolvimento da construção com minimização da utilização de recursos naturais e
diminuição do desperdício.

O processo de minimização do consumo de matérias-primas e da geração de RCD
pela industria da construção civil passa necessariamente pelo desenvolvimento de um
bom projeto que, entre outros, deve avaliar os impactos ambientais causados pela
solução construtiva adotada, o tipo e forma de execução dos serviços, a vida útil dos
edifícios, a manutenção, a utilização do edifício e o destino final dos materiais após o
termino da vida útil desse edifício.

A simples segregação dos resíduos gerados em uma obra pode contribuir em muito
para a solução do problema e facilitar em muito a sua reutilização e reciclagem.

2.3. Impactos causados ao meio ambiente pela deposição incorreta de
RCD nas cidades
Na maioria das cidades brasileiras é visível a qualquer cidadão a quantidade de
resíduos de construção e demolição jogados nas ruas, beira de estradas, caminhos,
fundos de vales, nascentes, córregos, rios, terrenos baldios e outros.

A deposição inadequada desses materiais ocasiona, na maioria das vezes, inúmeros
transtornos à população e à municipalidade. Geralmente, nesses locais são jogados
vários tipos de resíduos, lixo orgânico, animais mortos, baterias, lâmpadas e muitos
outros tipos de objetos. Esses materiais geralmente não são inertes e o risco de
contaminação ao meio ambiente e aos seres humanos é grande.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 A produção, dosagem e controle de qualidade dos blocos de concreto
A produção de blocos de concreto é uma tarefa que requer certos cuidados, é
necessário que o bloco produzido seja viável economicamente e atenda as exigências
técnicas quanto à qualidade, além das exigências do mercado.

Para que sejam atendidas as necessidades acima citadas, é importante que alguns
parâmetros sejam observados.

Segundo Tango (1987), os aspectos que influenciam na qualidade da produção de
blocos de concreto são:
•

Escolha dos materiais;

•

Proporcionamento dos materiais;

•

Mistura dos materiais;

•

Equipamento de moldagem, incluindo carregamento, prensagem,

vibração e desmoldagem;
•

Transporte dos blocos frescos;

•

Cura;

•

Transporte e armazenamento dos blocos curados.

“Em nosso país, em muitos casos, os blocos de concreto são produzidos de forma a
serem possíveis substanciais melhorias de qualidade e/ou redução de custo sem
alteração dos recursos disponíveis nas fabricas” (TANGO, 1987).

3.1.1 Escolha dos materiais
De acordo com Sbrighi (2000), os agregados utilizados na confecção de concreto
constituem em média algo em torno de 70% do metro cúbico do concreto de cimento
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Portland, motivo pelo qual se pode entender sua grande importância técnica e
econômica.

No caso do agregado para concreto de consistência de terra úmida, utilizado na
fabricação de blocos de concreto para vedação, esse percentual pode significar uma
relação de participação na massa de até 90% e de aproximadamente 35% em relação
ao custo das matérias primas empregadas.1

Os agregados também podem influenciar outros aspectos relativos à produção de
blocos de concreto. As suas características podem viabilizar ou inviabilizar um
processo de produção. Geralmente, como a resistência necessária ao concreto de
consistência de terra úmida para a produção de blocos de concreto para alvenarias de
vedação é baixa, e o concreto resultante é bastante poroso, algumas características
normalmente necessárias para os concretos plásticos não são necessárias para esse
tipo de concreto.

3.1.2 Proporcionamento dos materiais
Trata-se aqui dos procedimentos para a medida dos materiais durante o processo de
produção, tendo-se já definido o traço do concreto (ver item 3.2).

O controle da umidade dos agregados é muito importante. Conforme esclarece
Tango: “A principal característica da produção influenciada pelo proporcionamento é
a variabilidade da qualidade do concreto; quanto mais constante o proporcionamento,
menores variações podem ser esperadas na qualidade final do produto. A principal
fonte de variabilidade no ato do proporcionamento é a variação da umidade dos
agregados. Isto se deve à influência da umidade na compacidade e na resistência à
compressão”. (Tango, 1987)

1

O traço considerado para exemplo foi de 1:16 sendo os preços de referência; cimento R$ 0,38/kg
Brita R$ 20,00/m3 Areia R$ 40,00/m3 (preços praticados na região de londrina Paraná, em junho de
2004).

22

A alteração da umidade dos agregados reflete na trabalhabilidade do concreto e no
rendimento da produção. Dependendo do grau de umidade, pode haver necessidade
de desmanchar os blocos mal formados, o que significa paralisação da produção e
perda do material.

3.1.3 Preparação do concreto
É de fundamental importância a qualidade do misturador para que se consiga manter
a qualidade do concreto produzido. O concreto de consistência de terra úmida é
relativamente seco e há necessidade da mistura ser bem homogênea. Essa
homogeneização geralmente exige equipamentos de maior potência, se comparados
às betoneiras tradicionais.

3.1.4 Prensagem ou moldagem dos blocos
Posteriormente, a prensagem do bloco tem fundamental importância para que o
concreto dosado e misturado forme uma peça de boa qualidade.

O equipamento de moldagem tem papel fundamental no desempenho do processo; o
concreto de consistência de terra úmida é pouco plástico, assim, o adensamento e a
prensagem no molde exigem eficiência, não só quanto à compacidade que
conseguem obter do material, mas também quanto à velocidade com que esta
moldagem se processa.

Apresenta-se, na figura 1, uma comparação de relações entre traços de concreto e
resistências conseguidas nos blocos, com a utilização de diversos tipos de
equipamentos de moldagem, dando uma idéia da influência que tem o tipo de
equipamento utilizado no consumo de matéria prima.
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Figura 1 - Resistência à compressão dos blocos em função da relação agregado/aglomerante, em
função do tipo de equipamento utilizado para a moldagem (IDÁRIO, 2003).

Observa-se na figura 1 que, para produzirmos blocos de concreto com resistência de
5 MPa, desde que formulado o traço adequadamente e utilizados os materiais
corretos, com uma maquina manual, necessitaríamos de um traço com a proporção
aproximadamente de 1:6 (cimento:agregados); caso o equipamento utilizado fosse
um equipamento hidráulico, essa proporção poderia ser diminuída para
aproximadamente 1:12, o que representaria uma diferença de consumo de
aproximadamente 50 % de aglomerante.

Como podemos ver, para se conseguir um bom desempenho do traço formulado, a
escolha e utilização de um bom equipamento são indispensáveis, e, em muitos casos,
a produção econômica de blocos de concreto pode tornar-se inviável devido à baixa
eficiência do equipamento.

3.1.5 Transporte dos blocos frescos
O transporte dos blocos moldados ainda frescos tem muita importância e grande
influência sobre a incidência de perdas de produção e qualidade. No momento da
retirada do bloco da máquina, a estrutura do bloco é bastante frágil devido à
consistência seca do concreto de moldagem. Qualquer impacto pode provocar o
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desmonte parcial do bloco, ou o aparecimento de pequenas fissuras que podem
comprometer a resistência final do bloco e, conseqüentemente, a sua qualidade. É
muito importante que essa etapa seja bem executada e que o equipamento seja
adequado.

O transporte deve ser feito com equipamento que não cause vibrações danosas aos
blocos recém-moldados. Ondulação no piso é indesejada, pois podem causar
inúmeros danos à estrutura dos blocos recém-moldados devido à trepidação dos
carros transportadores.

3.1.6 Cura e armazenamento dos blocos curados
O armazenamento e cura dos paletes com os blocos frescos, dispostos em prateleiras
pode sofrer as mesmas avarias ocorridas na etapa anterior, caso não sejam
observados certos cuidados

De acordo com Tango (1977),“um processo de cura adequado pode ser um dos mais
importantes fatores para a economia de energia e de cimento. A cura nada mais é que
o conjunto de operações que visa proporcionar aos blocos, durante um certo tempo,
condições de umidade, temperatura e pressão a uma boa reação de hidratação do
cimento”.
A cura de blocos de concreto pode ser feita no ambiente natural com a tomada de
algumas precauções ou em câmaras de cura, que normalmente utilizam vapor de
água gerado em caldeiras a gás ou a lenha. A utilização do vapor de água é uma boa
opção, pois associa temperatura e umidade, ambas necessárias para acelerar e
desenvolver uma boa cura do bloco, se aplicadas corretamente.

O transporte e armazenamento dos blocos de concreto curados deve ser motivo de
cuidados como os definidos para as outras etapas. Caso não sejam tomadas as
medidas necessárias para garantir um bom armazenamento, em havendo perdas, o
que se estará desperdiçando são produtos acabados que agregaram todas as etapas do
processo.
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Alcançada a resistência definida e necessária para o armazenamento seguro dos
blocos produzidos, estes devem ser depositados de maneira que estejam protegidos
das intempéries, facilitem a carga e a descarga (cliente) seguras e a identificação das
características do lote.

3.2 Metodologia IPT para a dosagem de concreto de consistência de terra
úmida
No presente trabalho optou-se por utilizar um método já testado que é o método IPT
de dosagem de concreto adaptado para aplicação em concretos de consistência de
terra úmida. (TANGO, 1994). A aplicação dessa metodologia será detalhada mais
adiante nesse trabalho.

Segundo Tango (1994), o concreto para blocos precisa de certas precauções na
dosagem - entendida como o conjunto de operações para o estabelecimento do traço levando em conta ser um concreto de consistência de terra úmida e não um concreto
plástico; neste último, praticamente a pasta (cimento mais água) ocupa todos os
espaços deixados pelos agregados, enquanto no concreto para blocos existe a
presença de um volume de ar significativo na mistura. Isso faz com que o concreto
para blocos não siga o princípio, consagrado para o concreto plástico, de que é
preciso menos água para aumentar a resistência.

No Brasil, são poucos os trabalhos que descrevam uma metodologia de formulação
de traços de concreto para a produção de blocos.

As principais características do método IPT são:
•

A ênfase na experimentação expedita, com os materiais disponíveis na região;

•

A possibilidade de adaptação a outros métodos de dosagem, podendo-se optar ou

não por adotar distribuições granulométricas impostas para os agregados;
•

O emprego do Diagrama IPT de Dosagem ou de suas equações.
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Para muitos produtores de blocos de concreto, o Diagrama IPT de Dosagem é uma
ferramenta útil não só na etapa preliminar de dosagem, mas também no controle,
onde facilita as intervenções no processo de produção e aplicação do concreto
(TANGO, 1994).

3.2.1 Conceitos e princípios fundamentais

3.2.1.1 Dosagem e traço

Segundo Tango (1994), traço é a forma de expressarem-se as quantidades de
cimento, adições, agregados, água e, eventualmente, aditivos que compõem um
concreto. O traço é um conjunto de doses dos materiais constituintes do concreto,
expressas em massa ou volume, relativamente à quantidade de cimento, ou em
valores absolutos.

Dosagem é o ato de estabelecerem-se as doses de materiais, cujo conjunto perfaz o
traço do concreto capaz de atender a determinados pré-requisitos.

1:a:p:x ( massa , cimento : areia : pedra : água).
a = teor agregado miúdo2 / cimento
p = teor agregado graúdo / cimento
x = relação água / cimento
m = a+p (teor agregado graúdo + teor agregado miúdo) / cimento

3.2.1.2 Proporção de argamassa

Considera-se que a proporção de argamassa.
Alfa = (1+a) / (1+a+p) = (1+a) / (1+m)

2

No trabalho foi adotado por sugestão do orientador, agregdo miúdo os agregados com diâmetro
menor que 2,4 mm.
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Praticamente determina o aspecto superficial do concreto e conseqüentemente a
aparência do bloco (textura). Para manter uma dada textura, pode-se manter
constante a proporção ALFA, variando-se o teor de agregado / cimento m.

Umidade do concreto fresco ou Teor água/ materiais secos:
Concretos de mesma proporção de argamassa, mas com teores agregado / cimento
diferentes, apresentam aproximadamente a mesma consistência quando se mantém
constante o teor água materiais secos (H), definido por:
H = x / (1+m) = x / (1+a+p)

3.2.1.3 Massa unitária do concreto fresco

Para cada traço seco de concreto a compacidade da mistura fresca é função do
equipamento, do procedimento de moldagem e do teor água / materiais secos (H).
Existe, para cada traço seco, equipamento e procedimento de moldagem, um teor
água / materiais secos ótimo (Hot) que corresponde à massa unitária máxima que
pode ser obtida nessas condições. Normalmente a máxima massa unitária
corresponderá à máxima resistência mecânica para o concreto. A massa unitária
costuma ser expressa em kg / bloco do tipo escolhido.

3.2.1.4 Resistência à compressão versus massa unitária e relação
água/cimento

Para uma dada idade e para um dado traço seco do concreto, a massa unitária é
determinante da resistência à compressão conforme figura 2. Trabalhando com
concretos de diferentes consumos de cimento, com a precaução de que todos estejam
nos respectivos teores / água materiais secos ótimos, podemos traçar uma curva
semelhante à de Abrams relacionando a resistência à compressão com a relação água
/ cimento para efeitos práticos figuras 3 e 4.
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Figura 2 – Resistência à compressão em função da massa unitária dos blocos.(TANGO, 2003).

I – Concretos plásticos comuns (Lei de Abrams)
II – Concretos moles demais para blocos III – Concretos bons para blocos IV – Concretos sem coesão
Figura 3 – Resistência à compressão em função da relação água /aglomerante traço seco
fixo.(TANGO, 2003).

Figura 4. Resistência à compressão em função da relação água/aglomerante- traço seco variável
(TANGO 2003).
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3.2.1.5 Diagrama de dosagem IPT

Superado o problema de como fazer o primeiro quadrante do Diagrama de Dosagem
IPT (Curva de Abrams), através das representações das relações água / cimento e das
resistências à idade em questão dos concretos que apresentam as umidades ótimas
dos respectivos traços secos, pode-se trabalhar, de resto, com o diagrama clássico
figura 5. O Eixo do consumo de cimento passa a usar a unidade kg / bloco (em
principio bloco família M15 salvo indicação específica) em lugar de kg / m³.

Figura 5. Diagrama de dosagem IPT adaptado ao concreto para blocos de alvenaria (TANGO
2003)
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3.3 Algumas experiências sobre a utilização de agregados reciclados de
RCD na confecção de blocos de concreto para alvenaria
Segundo Hansen (1992), muitas pesquisas foram realizadas no mundo no período de
1945 a 1989 sobre concreto de agregado reciclado e agregado reciclado de concreto.

No pós-guerra, a Alemanha, então literalmente destruída, deparou-se com uma
quantidade imensa de escombros, composta, em sua maioria, por resíduos de
construção. Segundo Schulz & Hendricks (1992) citado por Leite (2001), os volumes
que se encontravam eram de aproximadamente 400 a 600 milhões de metros cúbicos,
material que foi utilizado na construção de 175.000 unidades habitacionais.

Outras experiências importantes com a utilização de agregados reciclados de RCD
foram realizadas no mundo, como é o caso da experiência citada por Levy (2003), na
qual 3 milhões de toneladas de RCD foram recicladas na cidade de El Asnam em
1980, quando, após um terremoto, foi possível produzir, com o material reciclado, 50
milhões de blocos de concreto que foram utilizados na reconstrução da cidade.

No Brasil, citam-se algumas experiências de processamento e aplicação realizadas no
passado, dentre as quais podemos citar as realizadas na cidade de São Paulo em
1991, quando a municipalidade decidiu-se pela implantação de uma unidade de
reciclagem de resíduos de construção civil que possibilitasse a utilização de
agregados reciclados de RCD na confecção de artefatos de concreto e em serviços de
pavimentação (BRITO,1998).

No Município de Londrina, em 1996, iniciou-se a produção de artefatos de concreto
com a utilização de agregados reciclados de RCD a serem aplicados em programas
habitacionais para famílias de baixa renda.

Alguns trabalhos importantes foram desenvolvidos no Brasil sobre a utilização do
agregado reciclado de RCD para a produção de blocos de concreto, entre os quais
podemos citar os de Souza (2001) e Lima & Vieira (2001).
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3.4 Norma Brasileira sobre a utilização de RCD em concreto
Não são muitas as normas existentes no mundo que tratam das características a serem
atendidas para a utilização de RCD na confecção de blocos de concreto ou na
produção de concreto sem função estrutural. O Brasil é um dos países que,
recentemente, editou uma norma que trata da utilização de RCD de concretos, a NBR
15116 (ABNT, 2004).
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4 ASPECTOS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO RCD
4.1 Aspectos sobre a composição dos resíduos de construção e
demolição gerados no Brasil
No Brasil, diversos autores desenvolveram, em seus trabalhos, metodologias e
processos para a caracterização dos resíduos de construção e demolição. Dentre eles
podemos citar Pinto, (1986), Siqueira (1993), Zordan (1997) e Latterza (1998).

Latterza (1998) caracterizou os materiais coletados, separando-os em frações
menores que 38 mm e em maiores que 4,8 mm, encontrando a distribuição
apresentada na figura 6.

4,8 mm ,< D <
19 mm
38%

D> 19 MM
3%

D<4,8 mm
59%

Figura 6 - Frações granulométricas da amostra de entulho coletada em janeiro de 1997
(LATTERZA, 1998).

De uma maneira geral, avaliando as composições citadas nos trabalhos, pode-se
observar que, conforme já havia constatado Pinto (1986), o resíduo de construção e
demolição apresenta, em grande parte, uma característica marcante, que é a presença
de grande quantidade de materiais finos como argamassa, areias e pequenos pedaços
de cerâmica na sua composição.
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O tipo de material presente nos resíduos de construção e demolição deve ter a sua
incidência associada, ao tipo de materiais empregados nas obras e a técnica
construtiva da região que se examina. Obviamente os resíduos gerados são
semelhantes aos materiais utilizados.
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5

CARACTERÍSTICAS

AGREGADOS

NECESSÁRIAS

RECICLADOS

DE

RCD

AOS
PARA

UTILIZAÇÃO EM CONCRETO PARA BLOCOS
5.1 A importância da caracterização do agregado
5.1.1 Aspectos sobre a caracterização dos agregados reciclados de RCD
A eficiente produção e segura utilização dos agregados de RCD como material de
construção depende da qualidade dos agregados produzidos. É de suma importância,
para o sucesso do processo, que tenhamos uma boa qualidade na caracterização do
RCD a ser processado e dos agregados reciclados de RCD produzidos.

A criação de uma metodologia para a caracterização do RCD recebido e dos
agregados de RCD produzidos em centrais de processamento é uma tarefa árdua,
pelo fato de que, atualmente, no Brasil, o RCD gerado é descartado, na maioria das
vezes, sem uma prévia separação, e, muitas vezes, está misturado a lixo orgânico e
outros tipos de materiais indesejados, o que dificulta a caracterização.

É fácil entender a importância que as características dos agregados têm na formação
do concreto (propriedades). Os agregados miúdos e graúdos representam em média
70% do metro cúbico do concreto. Os agregados para utilização em concreto e
argamassa devem ser escolhidos e selecionados segundo a avaliação de uma série de
parâmetros: curva granulométrica, estabilidade dos grãos minerais, isenção de
impurezas, resistência mecânica, forma e textura superficial, módulo de elasticidade,
dureza, absorção e massa específica (SBRIGHI, 2000).

Cabe lembrar que para cada utilização é necessário avaliar e observar quais
características são importantes para a aplicação pretendida. Na tabela 1 é possível
ter-se uma idéia das influências que as características do agregado exercem no
concreto.
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Tabela 1 - Propriedades do concreto influenciadas pelas características do agregado (SBRIGHI,
2000).

PROPRIEDADES DO CONCRETO

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DO AGREGADO

Resistência mecânica

Resistência mecânica
Textura superficial
Limpeza
Forma dos grãos
Dimensão máxima

Retração

Módulo de elasticidade
Forma dos grãos
Textura superficial
Limpeza
Dimensão máxima

Massa Unitária

Massa específica
Forma dos grãos
Granulometria
Dimensão máxima

Modulo de elasticidade

Granulometria
Módulo de elasticidade
Coeficiente de Poisson

Resistência à derrapagem

Tendência ao polimento

Economia

Forma dos grãos
Granulometria
Dimensão máxima
Beneficiamento requerido
Disponibilidade

Iniciado o processo de avaliação e verificação sobre a possibilidade da utilização do
agregado reciclado, deve ser definido qual o desempenho requerido ao produto a ser
fabricado, posteriormente definido as características a serem atendidas avalia-se se o
agregado o qual se pretende utilizar atende as exigências, paralelamente devem ser
avaliadas a viabilidade econômica da utilização, ai então, se verificar a viabilidade
técnica e econômica da escolha.
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5.2 Identificação das características necessárias a serem atendidas pelos
blocos de concreto a serem produzidos
No presente trabalho, os blocos a serem produzidos e avaliados foram os blocos de
concreto vazados, sem função estrutural, da família M-15, que, normalmente, são
utilizados em alvenarias de habitações. Os blocos vazados de concreto simples para
alvenaria sem função estrutural devem atender, segundo a norma NBR 7173 (ABNT
1982), as condições especificadas na tabela 2.
Tabela 2 – Condições específicas para os blocos impostas pela norma e influências exercidas
pela escolha dos agregados.
Características

Influência

Observações

Quanto à dimensão.

Influencia diretamente no

As dimensões reais dos

consumo de materiais e no

blocos devem atender as

desempenho e parâmetros

Famílias M-20; M-15; M-

de produção.

10
Quanto

a

escolha

dos

O

atendimento

agregados, os agregados

especificações

devem atender a NBR

pela

15116 (ABNT, 2004) e

condições

NBR 7173 (ABNT, 1982)

necessárias

as

prescritas

norma

definem
mínimas
para

a

utilização.
Quanto

à

mínima

da

espessura

Limita o diâmetro máximo

Paredes com pouca espessura podem

do agregado a ser utilizado.

causar problemas para o enchimento

bloco, definida pela norma

Influencia no desempenho

do molde, consumindo mais tempo de

> 15 mm.

da produção e no consumo

processo, diminuindo a produtividade.

NBR 7173/82

de matérias primas.

Resistência à compressão

Diretamente

a

O tipo de processamento e a separação

Mínima individual >= 2,0

qualidade do agregado a

em parcelas granulométricas pode ser

MPa

utilizar e ao processamento

fator de melhora das massas unitária e

Média >=2,5 MPa

utilizado para a produção do

específica,

NBR 7173/82

agregado

materiais pulverulentos dos agregados

parede

do

ligada

de

RCD

absorção,

e,

índice

de

conseqüentemente,

melhora na resistência à compressão.
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5.3 Condições específicas para agregados miúdos e parâmetros definidos
pela NBR 15116

A norma NBR 15116 (ABNT, 2004) Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural – Requisitos define condições a serem atendidas cujos os parâmetros são
apresentados na tabela 3 para os agregados reciclados, subdivididos em duas classes:
Tabela 3 – Requisitos para agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem
função estrutural
Agregado reciclado classe A
Normas de ensaios
ARC

Propriedades

Graúdo

Miúdo

Graúdo

Miúdo

≥90

-

<90

-

≤7

≤ 12

≤ 12

≤ 17

Teor de fragmentos à base de
cimento e rochas (%)
Absorção de água (%)

Contaminantes teores
em

agregado
reciclado (%)

Agregado

Agregado

graúdo

miúdo

Anexo A

-

NBR

NM NBR NM

53

Cloretos

1

NBR 9917

Sulfatos

1

NBR 9917

2

Anexo A

2

NBR 7218

3

-

30

Materiais

máximos não
1)
relação
à minerais

massa

ARM

do Torrões
argila
Teor
máximo

de

Anexo B

total
de

contaminant
es
Teor de material passante na
malha

≤10

≤ 15%

≤ 10%

≤ 20%

NBR NM 46

75 µ m (%)
1)

Para os efeitos desta Norma, são exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume,

materiais carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos.
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a) Agregado de resíduo de concreto (ARC):
É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo pertencente à classe A3,
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 da referida norma e atender aos requisitos das aplicações específicas.

b) Agregado de resíduo misto (ARM):
É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo de classe A, composto
na sua fração graúda, de menos de 90% em massa de fragmentos à base de cimento
Portland e rochas. Sua composição deve ser determinada conforme o anexo A da
referida norma e atender aos requisitos das aplicações específicas.

No presente trabalho, utilizou-se o ARM para a confecção dos blocos protótipos,
motivo pelo qual nas apreciações que seguem são apresentadas e analisadas as
condições específicas necessárias para a sua utilização.

•

Absorção de água

A porosidade, a absorção e a permeabilidade dos agregados têm influência sobre
algumas propriedades do concreto, tais como aderência entre os agregados e a pasta
de cimento, resistência do concreto a ciclos de congelamento e degelo, estabilidade
química, resistência a abrasão e volume do concreto.

Alguns poros têm canais que estão ligados a superfície dos agregados; outros, porém
estão enclausurados e não apresentam acesso. A pasta de cimento, devido à
viscosidade, não consegue penetrar até uma profundidade grande exceto nos poros
maiores, de forma que o volume bruto da partícula é considerado sólido, para fins da
determinação da quantidade de agregados no concreto. No entanto, a água pode
penetrar, e a quantidade e a extensão da penetração depende das dimensões,
continuidade e volume total dos poros.

3

Resíduos Classe A – são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (Resolução 307
CONAMA, 5 de julho de 2002).
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Embora não haja uma correlação bem definida entre a resistência de concreto e a
absorção de água do agregado, os poros de superfície das partículas afetam a
aderência entre o agregado e a pasta de cimento, e podem, portanto, exercer alguma
influência sobre a resistência do concreto. A absorção de água pelos agregados
também pode resultar em perda de trabalhabilidade para o concreto, mas depois de
15 minutos essa perda é pequena, pois a absorção de água pelo agregado se torna
mais lenta ou cessa completamente devido ao cobrimento das partículas com a pasta
de cimento. É coerente determinar a quantidade de água absorvida, em dez a trinta
minutos, pois nunca chega a ocorrer a absorção total de água (NEVILLE, 1982).

Para a confecção de blocos de concreto, índices altos de absorção podem causar
problemas na produção devido a perdas de trabalhabilidade no concreto alterando as
condições de moldagem, como também afetar o índice de absorção do bloco.

A alta absorção do agregado está, geralmente, associada à alta porosidade dos grãos e
conseqüentemente a uma baixa massa aparente do material. Agregados com massas
aparentes menores geralmente produzem concretos com massas aparentes menores
influenciando no valor do teor agregado/ aglomerante.

•

Materiais não minerais

A NBR 15116 (ABNT, 2004) cita, como exemplos de materiais não minerais:
madeira, plástico, betume, materiais carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos.
No processamento do RCD para a produção do ARM, uma das operações primárias é
a retirada dos materiais indesejados, materiais não minerais. Esta operação é básica e
importante para a garantia da qualidade do agregado reciclado. O índice máximo de
1% deve ser conseguido por ocasião da pré-limpeza do material, porém caso não seja
alcançado é possível fazer uma retirada dos materiais não minerais quando do
processamento, peneiramento, aspiração ou limpeza por via úmida.
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•

Torrões de argila

“A argila pode estar presente sob forma de películas superficiais que prejudicam a
aderência entre o agregado e a pasta de cimento. Como a aderência é condição
essencial para assegurar níveis satisfatórios de resistência e durabilidade do concreto,
o problema dessa película é muito importante” (NEVILLE, 1982).

•

Teor de material passante na malha 75 µm

Estas partículas finas também atuam de maneira a prejudicar a aderência da pasta de
cimento ao agregado. Sua origem pode ser argila, pó de pedra e silte.

•

Composição granulométrica

Segundo a norma NBR 15116 (ABNT, 2004) a composição granulométrica do
agregado final a ser utilizado no concreto sem função estrutural deve estar de acordo
com a NBR 7211 (ABNT, 1983). A composição granulométrica do agregado
reciclado pode ser corrigida pela adição de agregados convencionais.

Diz Neville (1982): “O módulo de finura pode ser considerado como um tamanho
médio ponderado de peneira na qual o material é retido, sendo consideradas as
peneiras desde a mais fina”.

Segundo Tango (2004), o modulo de finura é proporcional à área sob a curva de
freqüência acumulada da distribuição granulométrica.

O modulo de finura pode ser composto com a combinação de uma infinidade de
parcelas granulométricas, porém seu controle serve para verificar a variação que um
mesmo agregado pode apresentar.

No caso da moldagem de blocos e concreto de consistência de terra úmida, o módulo
de finura tem uma grande influência sobre a escolha dos agregados, pois nessa
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avaliação estão envolvidos os desempenhos na moldagem, o aspecto da superfície
dos blocos moldados e a massa do bloco.

Wilk & Grant, citados por Pfeiffenberger (1988), propõem a utilização de uma
graduação que se aproxime do módulo de finura de 3,7 para a combinação dos
agregados, quando se trata da confecção de blocos de concreto.

•

Impurezas orgânicas

O agregado fino, submetido ao ensaio de acordo com a NBR 7220 (ABNT, 1987),
não deve apresentar uma solução mais escura do que a solução-padrão. Quando a
coloração for mais escura, a utilização do agregado fino poderá ficar condicionada ao
resultado do ensaio previsto na NBR 7211 (ABNT, 1983).

Alguns agregados, mesmo bastantes resistentes mecanicamente, inclusive resistentes
à abrasão, podem não ser satisfatórios para concretos se tiverem impurezas orgânicas
que interferem com as reações químicas de hidratação do cimento. A matéria
orgânica encontrada nos agregados geralmente consiste em produtos de
decomposição de vegetais, principalmente ácido tânico e derivados, e aparece sob a
forma de húmus e argila orgânica (NEVILLE, 1982). Porém, segundo o autor, não é
toda matéria orgânica que é nociva, e a melhor maneira de verificar é por ensaios.
Dessy et al. (1998) citados por Leite (2001) dizem que a presença de matéria
orgânica pode acarretar aumento do tempo de início de pega e, ainda, diminuição da
resistência.

5.3.1 Prescrições especiais
A norma NBR 7211 (ABNT, 1983) sugere prescrições especiais adicionais no caso
de serem necessários requisitos específicos. Sugere também algumas prescrições e
métodos de verificação.
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•

Propriedades físicas

Massa específica absoluta ou massa aparente
Como o agregado geralmente tem poros permeáveis e impermeáveis, o significado
da expressão massa específica deve ser cuidadosamente definido. Existem, na
realidade, diversos tipos de massa específica.

Massa específica absoluta considera o volume do material sólido do qual excluem-se
todos os poros e pode, portanto, ser definida como a relação entre a massa de
material sólido no vácuo e o volume desse material a uma temperatura estabelecida.
Se no volume dos sólidos incluem-se os poros impermeáveis, mas não os
permeáveis, a massa específica resultante geralmente é chamada de aparente
(NEVILLE, 1982).

Segundo ainda este autor, a massa específica dos agregados , como já mencionado, é
usada para cálculo de quantidades, mas o seu valor não é medida da qualidade.
Assim o valor da massa específica não deve ser especificado, a menos que o material
que está sendo usado seja de um certo tipo petrológico; nesse caso a variação da
massa seria uma indicação da variação da porosidade das partículas.

De acordo com Leite (2001), Topçu et al. (1995) caracterizaram, em seu trabalho,
materiais com massa específica igual a 2,45 kg/dm³ para dimensões de 8,00 a 31,5
mm.

Conforme Leite (2001) ainda informa, Carneiro et al (2000), em trabalho de
pesquisa, caracterizaram agregados miúdos e graúdos com 2,59 kg/dm³ e 2,19
kg/dm³ para a massa específica, e 1,30 kg/dm³ e 1,07 kg/dm³ para a massa unitária,
respectivamente.

Os autores Ângulo & John (2002) esclarecem que o comitê alemão do concreto
especifica a utilização de materiais reciclados com massa superior a 2,0 kg/dm³. Já a
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proposta belga define em 1,6 kg/dm³ o limite mínimo de utilização; enquanto isso, as
recomendações japonesas sugerem a utilização de valores maiores que 2,2 kg/dm³ e a
discussão de norma européia prescreve a massa específica mínima(material saturado)
de 1.8 kg/m³ para agregados mistos.

•

Propriedades químicas ou mineralógicas

Substâncias nocivas
Tanto sob os aspectos ambientais quanto sob os aspectos de desempenho, a presença
de materiais contaminantes pode ser prejudicial. Diversas normas ou projetos de
normas especificam limites para a incidência desses produtos. Já a NBR 15116
(ABNT, 2004) define como critérios de aceitação os índices abaixo determinados
(tabela 4), quando do uso do agregado em concretos sem função estrutural.

Tabela 4 - Requisitos para agregados reciclados destinados ao uso em concreto sem função
estrutural NBR 15116 (ABNT, 2004)

Contaminantes
(teores

máximos

Cloretos

1

NBR 9917

Sulfatos

1

NBR 9917

à Materiais
massa do agregado minerais
em

relação

não

reciclado)

Torrões de argila

%

Teor total máximo
de contaminantes

•

2
2

NBR 7218

3

Propriedades mecânicas

5.4 Controle da qualidade e caracterização do agregado reciclado
segundo a norma NBR 15116
A utilização dos agregados reciclados de RCD em concretos para blocos deve exigir
análises e avaliações. O desempenho do bloco deve atender a aspectos relativos à
produção e à utilização. É importante lembrar que os constituintes do RCD são
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originados de materiais normalmente já utilizados em construções e reformas e / ou
provenientes de demolição; estes materiais em algumas vezes podem incorporar uma
certa carga de materiais indesejados, motivo pelo qual devemos ter cuidado quanto a
identificar a origem do RCD, pois como em qualquer atividade, é possível que a
edificação ou a obra de onde provém o RCD tenha sido contaminada pela
manipulação de materiais tóxicos ou deletérios.

A caracterização do RCD a ser utilizado na produção de agregado misto de RCD é
muito importante, pois através da caracterização é possível, previamente, saber o
potencial de aplicação que este material apresenta.

Selecionar os materiais de acordo com suas características facilita o processo de
produção e melhorando a qualidade do produto final.

Segundo a NBR 15116 (ABNT, 2004) o controle de qualidade e caracterização do
agregado deve atender:

Formação de lotes de agregado reciclado
Os lotes de agregados reciclados devem ser formados segundo a tipificação do
resíduo classe A, ou seja, ARM ou ARC. O lote deve ser formado para cada
graduação granulométrica (bica corrida, brita zero, brita um, areia etc.) e
compreender a produção dentro do período de um mês, considerando-se o volume
máximo de 1 500 m3 para cada lote, ou o que primeiro ocorrer.

•

Coleta e preparação de amostras de agregados reciclados para

ensaios de caracterização
A) amostras parciais: coletadas aleatoriamente ao menos duas vezes por dia e por
tipo de resíduo sólido (ARM ou ARC). Cada amostra parcial deve conter cerca de 10
kg e deve ser coletada do material processado, de acordo com a NBR NM 26;
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A coleta de material para ensaios deve ser efetuada na pilha de agregados reciclados,
em vários pontos distintos, devendo-se evitar que esta seja efetuada na base e na
superfície da pilha.

O material coletado deve ser convenientemente acondicionado em invólucro ou
recipiente que evite sua contaminação;

B) amostra de campo: é formada reunindo-se várias amostras parciais em número
suficiente para os ensaios de laboratório. Cada lote de agregado reciclado deve ter
uma amostra de campo formada por no mínimo 10 amostras parciais;

C) amostra de ensaio: porção obtida por redução da amostra de campo, conforme a
NBR NM 27, utilizada em ensaios de laboratório. A amostra de ensaio deve ser de no
mínimo 60 kg.

•

Ensaios

Devem ser realizados os ensaios de caracterização do agregado reciclado, de acordo
com o que estabelece a tabela 4.
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Tabela 5 – Determinação do tipo e freqüência de execução de ensaios NBR 15116
(ABNT, 2004)
Freqüência de ensaios
Propriedades

Método de ensaio

Composição granulométrica
Teor de material passante na peneira
75 µm

Concreto

sem

função

Camada

estrutural

pavimento

NBR 7181

Não se aplica

A cada lote

NBR NM 248

A cada lote

Não se aplica

NBR NM 46

A cada lote

Não se aplica

A cada lote

Não se aplica

Absorção

Agregado graúdo

NBR NM 53

de água

Agregado miúdo

NBR NM 30

Torrões de argila e materiais friáveis

NBR 7218

A cada lote

Não se aplica

Índice de forma (Agregado graúdo)

NBR 7809

Não se aplica

A cada lote

NBR 9895

Não se aplica

A cada lote

Anexo A *

A cada lote

Anexo B *

A cada lote

Índice

de

suporte

Califórnia

e

expansibilidade
Composição do agregado graúdo
Percentual de materiais não minerais
no agregado miúdo
Teor de cloretos

NBR 9917

Teor de sulfatos

NBR 9917

1)

Uma

vez

ou 6 000 m 3 1)

por

mês

de

Não se aplica

Uma vez por mês ou 6 000 m 3 1)

O que primeiro ocorrer.

* Anexos da NBR 1511

Outros ensaios devem ser executados quando estabelecidos em normas específicas a
cada aplicação.

•

Aceitação e rejeição

Um lote de agregado reciclado somente deve ser aceito quando cumprir todas as
prescrições das tabelas 2 e 3.
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6 AGREGADOS MISTOS DE RCD UTILIZADOS NO
PROGRAMA EXPERIMENTAL
6.1 Origem dos resíduos de construção e demolição utilizados
Para a realização dos trabalhos, quatro caçambas de resíduos foram adquiridas, na
cidade de Londrina, de empresas de transporte de resíduos. Duas caçambas
transportavam materiais de obras de saneamento, especificamente obras que estavam
sendo realizadas para a colocação de tubulações de água de pequeno diâmetro, sob
calçadas, na área central da cidade e outras duas caçambas eram provenientes de
obras de reformas, sendo uma, de reforma de casa térrea e outra reforma de
apartamento, ambas também localizadas na região central da cidade de Londrina.

A seguir são apresentadas as figuras 7 e 8, que mostram parte dos materiais a serem
processados.

Figura 7 - Caçamba nº 205 Volume = 5 m³ / Obra: Reforma de residência
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Figura 8 - Caçamba nº 106 / Volume = 5 m³ / Obra: Construtora Meridional. Instalações de rede
de água.

6.1.2 Processamento dos resíduos de construção e demolição utilizados
A processamento do RCD para a produção do agregado reciclado misto foi feito nas
instalações da Central de Moagem do Município de Londrina, onde, primeiramente,
o material de cada caçamba a ser processado foi descarregado sobre o terreno
conforme mostra a figura 9, para a retirada manual dos materiais indesejados ao
processo tais como, plásticos, madeiras, metais, papéis e outros;

Figura 9- Carga espalhada para retirada dos materiais indesejados.
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Após a retirada dos materiais indesejados manualmente, alimentou-se o britador com
o material pré-limpo, conforme mostra a figura 10, dando inicio ao processo de
beneficiamento;

Figura 10 - Alimentação manual do material no britador primário.

Em seguida o material foi processado, passando primeiramente por um britador de
mandíbulas marca Maqbrit (2004) modelo MB 50x30, ano 94, Motor 30 c.v.
220/380, e com uma correia transportadora, foi descarregado em um silo alimentador
e triturado em um moinho de martelo, também da marca Maqbrit, modelo MB
60x60, ano 94, Motor 60 c.v. 220/380 sem a utilização da peneira de classificação.
Posteriormente o material processado foi coletado em duas caçambas e transportado
para depósito.

6.1.3 Armazenagem, preparação do material e coleta das amostras para
ensaios
Após o processamento do RCD, os materiais processados foram pesados e
depositados em um armazém para futura utilização conforme mostra a figura 11.

Os agregados reciclados pesaram 11.655 kg.
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Figura 11 - Material depositado.

Para a realização da caracterização do ARM em laboratório, foram coletadas
amostras de acordo com os procedimentos prescritos na norma NBR 7216,
totalizando aproximadamente 300 litros de cada monte; posteriormente, os materiais
foram peneirados, separados em parcelas granulometricas e levados ao laboratório do
IPT, em São Paulo, para a realização dos ensaios de caracterização.

6.2. Caracterização dos agregados mistos reciclados de RCD
Os materiais colhidos para os ensaios foram caracterizados de acordo com as
prescrições descritas na norma NBR 7211 (ABNT, 2003). Optou-se pela utilização
da referida norma devido a não existir, na época, norma que tratasse das
características necessárias aos agregados reciclados de RCD.

•

Faixas granulométricas caracterizadas

Com a motivação de verificar como se distribuem os fragmentos dos materiais
processados, componentes do RCD nas parcelas granulométricas e a influência do
processamento utilizado na distribuição desses materiais, optou-se por caracterizar
individualmente as parcelas de agregados mistos de RCD conforme a seguinte
divisão:
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•
•
•
•
•
•
•

Passantes na peneira 6,3 mm e retidos na peneira 4,8 mm;
Passantes na peneira 4,8 mm e retidos na peneira 2,4 mm;
Passantes na peneira 2,4 mm e retidos na peneira 1,2 mm;
Passantes na peneira 1,2 mm e retidos na peneira 0,6 mm;
Passantes na peneira 0,6 mm e retidos na peneira 0,3 mm;
Passantes na peneira 0,3 mm e retidos na peneira 0,15 mm;
Passantes na peneira 0,15 mm e retidos no fundo.

Agregado miúdo:
Convencionou-se classificar as parcelas passantes na peneira 2,4 mm como “parcelas
miúdas”.

Agregado graúdo:
As parcelas passantes na peneira 6,3 mm e retidas nas peneira 4,8 e 2,4 mm
convencionou-se chamar de “parcelas graúdas”.

Neste trabalho arbitrou-se dividir os agregados, para efeito de acerto de proporções
de argamassa, em uma “parcela graúda” com os grãos de dimensões superiores a 2,4
mm (retidos na peneira) e uma “parcela miúda” com os grãos passantes na peneira
2,4 mm, ao invés da divisão convencional na peneira 4,8 mm.

Nas figuras 12 e 13 é possível observar a mudança visual que a granulometria
apresenta, fato que nos levou a adotar a convenção citada.
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Figura 12 - Agregados reciclados mistos de RCD, retidos nas peneiras 0,15 mm, 0,3 mm, 0,6
mm, classificados como agregados miúdos.

Figura 13 - Agregados reciclados mistos de RCD, retidos nas peneiras 2,4 mm e 4,8 mm,
classificados como agregados graúdos.

•

Apreciação visual da composição mineral das parcelas

A apreciação visual das parcelas granulométricas dos agregados reciclados foi
realizada com base nas prescrições pertinentes da norma NBR 7389 (ABNT,
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1992).”Apreciação petrográfica de materiais naturais, para utilização como agregado
em concreto”.

Para a realização da apreciação visual, foram utilizadas amostras de 50 g retiradas de
cada parcela granulométrica as quais foram quarteadas e separadas em pequenas
porções que representassem uma quantidade de aproximadamente 100 a 150 grãos.
Posteriormente, as amostras foram examinadas com a utilização de uma lupa “Wild
Nerbrugg” por meio da qual foram verificados os aspectos; cor no estado seco;
textura e natureza do material.

Os dados referentes às apreciações realizadas são apresentados nas tabelas 6 e 7
mostradas a seguir.
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Tabela 6 - Apreciação visual da composição das parcelas granulométricas do ARM.
Unidade (Grãos)

Material Passante na peneira 6.3 mm e retido na peneira 4,8 mm
Cor em estado seco

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

13

61

55
Total

Marrom

Polidos

Foscos

Rugosos
129

129

Total

129

Material Passante na peneira 4,8 mm e retido na peneira 2,4 mm
Cor em estado seco

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

20

88

65

Incolor

Marrom

Polidos

Foscos

Rugosos

4

1

4

174

Total

178

Total

178

Material Passante na peneira 2,4 mm e retido na peneira 1,2 mm
Cor em estado seco
Branco
4

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

Incolor

9

85

43

14

Marrom

Outros

Polidos

Foscos

3

2

2

154

Total

158

Polidos

Foscos

Rugosos

5

11

145

Total

161

Polidos

Foscos

Rugosos

3

33

74

Total

110

Foscos

Rugosos

Total

0

Total

158

Rugosos

Material Passante na peneira 1,2 mm e retido na peneira 0,6 mm
Cor em estado seco
Branco
9

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

Incolor

Marrom

3

53

17

68

11

Outros

Total

161

Material Passante na peneira 0,6 mm e retido na peneira 0,3 mm
Cor em estado seco
Branco
10

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

Incolor

Marrom

2

16

11

70

1

Outros

Total

110

Material Passante na peneira 0,3 mm e retido na peneira 0,15 mm
Cor em estado seco
Branco
39

Textura

Vermelho

Cinza claro

Cinza escuro

Incolor

14

1

11

55
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Marrom

Outros

Total

120

Polidos

Tabela 7 - Apreciação visual da composição das parcelas granulométricas do ARM.
Unidade (Grãos)
Material Passante na peneira 6.3 mm e retido na peneira 4,8 mm
Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

13

61

Rocha

Outros

55
Total

129

Material Passante na peneira 4,8 mm e retido na peneira 2,4 mm
Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

Rocha

Quartzo

Argila

20

88

65

4

1
Total

Outros
178

Material Passante na peneira 2,4 mm e retido na peneira 1,2 mm
Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

Rocha

Quartzo

Mat Carbonaticos

9

85

43

14

4

Argila

Outros

Total

158

Outros

3

Material Passante na peneira 1,2 mm e retido na peneira 0,6 mm
Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

Rocha

Quartzo

Mat Carbonáticos

Argila

3

53

17

68

9

11
Total

161

Outros

Material Passante na peneira 0,6 mm e retido na peneira 0,3 mm
Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

Rocha

Quartzo

Mat Carbonáticos

Argila

2

16

11

70

10

1
Total

110

Argila

Outros

Total

120

Natureza do material
Cerâmica

Argamassa

Rocha

Quartzo

Mat Carbonáticos

14

1

11

55
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As figuras que seguem adiante (figuras 14 a 19) identificam analogicamente a
incidência que cada tipo de material tem nas parcelas granulométricas, e dão uma
visão de como se comporta esta distribuição.
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Figura
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Quanto às características físicas dos materiais analisados, apresenta-se na, tabela 8,
um resumo dos resultados encontrados de acordo com as prescrições da norma NBR
7211 (ABNT, 2003).

Tabela 8 Resultados encontrados com a caracterização dos agregados reciclados mistos de RCD,
separados em parcelas granulométricas.
Ensaio
NBR 7251/87

> 4,8 m

> 2,4 m

> 1,2 mm

> 0,6 m

> 0,3 mm

> 0,15 mm

NBR 7211/83

1,16

1,12

1,08

1,16

1,20

1,04

-

2,58

2,53

2,49

2,49

2,49

2,43

-

6,5

8,0

7,6

7,4

9,0

ND

-

0,2

0,3

0,5

1,1

1,3

1,9

5,0 %

0,3

0,9

0,6

4,3

ND

ND

1,5 %

MC

MC

ME

ME

ME

ME

MC

Massa unitária (kg/dm³)
NBR 9976/87
Massa específica seca (g/m³)
NBR 9937/87
Absorção (%)
NBR 7219/87
Materiais pulverulentos (%)
NBR 7218/87
Torrões de argila (%)
NBR 7220/87
Matéria orgânica (*)
ND – não determinado (*) ME = mais escura que a solução padrão MC = mais clara que a solução padrão IG = Igual a solução
padrão.

As figuras 20, a 24 a seguir apresentam os resultados encontrados para cada parcela

Massa unitária (kg)

granulométrica caracterizada segundo a NBR 7211 (ABNT, 1997):

1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

Peneira (mm)

Figura 20 - Massa unitária das parcelas granulométricas.
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4,8

5,4

Massa específica
(kg)

2,6
2,55
2,5
2,45
2,4
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

5,4

4,8

5,4

Peneira (mm)

Índice de absorção
(%)

Figura 21 - Massa específica seca das parcelas granulométricas.

10
8
6
4
2
0
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

Peneira (mm)

Índice de materiais
pulverulentos (%)

Figura 22 - Índice de absorção das parcelas granulométricas.

2
1,5
1
0,5
0
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

5,4

6

Peneira (mm)

Índice de torrões (%)

Figura 23 - Índices de materiais pulverulentos nas parcelas granulométricas.

5
4
3
2
1
0
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

5,4

Peneira (mm)

Figura 24 - Índice de torrões de argila e partículas friáveis nas parcelas granulométricas.

6.3 Apreciação dos ensaios de caracterização e comparação com
resultados encontrados por outros autores
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Observando os índices encontrados podemos notar que os resultados apresentaram
correlações coerentes entre si.

Com relação à massa unitária pode-se verificar que esta decresce com o aumento dos
materiais porosos até a parcela de 1,2 mm onde volta a subir, devido, possivelmente,
ao aparecimento de grandes parcelas de grãos de quartzo.
O índice de absorção aumenta com a diminuição da massa específica possivelmente
pela presença de grande quantidade de material porosos e finos, argilas, materiais
friáveis, e pequenas partículas de materiais cerâmicos.

O índice de torrões de argila e partículas friáveis aumentam nas camadas mais finas,
possivelmente pelo desprendimento de partículas frágeis aderidas aos pedaços de
britas, argamassas e materiais cerâmicos, soltas pelo atrito destas com o equipamento
de processamento.

A seguir, na tabela 9, são apresentados os resultados encontrados na caracterização
dos agregados reciclados de RCD utilizados neste trabalho e resultados encontrados
por outros autores em outros trabalhos de pesquisas com a utilização de ARM e
ARC.
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Limite
Parcelas granulométricas
NBR 15116
Característica

4,8 mm

2,4 m

1,2 m

0,6 m

0,3 m

0,5 m

Massa unitária
1,16

1,12

1,08

1,16

1,20

1,04

-

(kg/dm³)
ZORDAN et al (1999) apud LEITE (2001), 1,4 kg/dm³, 1,37 kg/dm³, 1,43 kg/dm³ 1,41 kg/dm³para agregados reciclados com
diâmetro menore que 4,8 mm,

Massa específica
seca (kg/dm³)

2,58

2,53

2,49

2,49

2,49

2,43

> 2,1 -

9,0

ND

-

CARNEIRO et al (1999) apud LEITE (2001), 2,59 kg/dm³ e 2,19 kg/dm³
SOUSA (2001), 2,48 kg/dm³
ANGULO & JOHN (2001), 2,28 kg/dm³

Absorção (%)

6,5

8,0

7,6

7,4

SOUSA (2001), 16,5% para agregados reciclados mistos com diâmetro entre 2,4 mm e 9,6 mm e 9,9% para agregados com
diâmetros menores que 2,4 mm.
HANSEN et al (1992) apud LEITE (2001), valores na faixa de 8,3% a 12,1% para agregados reciclados miúdos.

Materiais
pulverulentos (%)

0,2

0,3

0,5

1,1

1,3

1,9

5,0 %

SOUSA (2001), encontrou valores de 14,23%.

Torrões de
argila (%)

0,3

0,9

0,6

4,3

ND

ND

2,0 %

Matéria
orgânica (*)

MC

MC

ME

ME

ME

ME

-

Tabela 9 –Características dos agregados mistos reciclados utilizados no trabalho e resultados de
caracterização encontrados por outros autores.

•

Massa unitária

É possível verificar que às massas unitárias dos agregados reciclados de RCD são
menores que as massas unitárias dos agregados naturais. Possivelmente, essa
variação se deve à presença de materiais cerâmicos e argamassa, materiais esses de
grande porosidade.
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Conforme informa Leite (2001), os valores obtidos estão um pouco abaixo dos
valores de massa unitária encontradas por Zordan et al (1999), 1,4 kg/dm³, 1,37
kg/dm³, 1,43 kg/dm³ e 1,41 kg/dm³ para agregados reciclados com diâmetros
menores que 4,8 mm,

•

Massa específica

A massa específica média das parcelas granulométricas foi de 2,5 kg/dm³
aproximando-se bastante dos resultados encontrados por Carneiro et al (1999),
segundo Leite (2001), que foram da ordem de 2,59 kg/dm³ e 2,19 kg/dm³; e Sousa
(2001), que encontrou massa específica de 2,48 kg/dm³ para agregados reciclados
mistos com dimensões menores que 9,75 mm.

Nas parcelas 0,6 0,3 e 0,15 mm pode-se verificar a grande incidência de materiais
pulverulentos, fato que contribuiu para a diminuição da massa aparente e da massa
específica.

Materiais porosos, geralmente, tem menor massa e menor resistência e podem
influenciar na resistência final do concreto, porém no caso de concreto para blocos
não estruturais esta característica não tem grande influência na resistência do bloco,
desde que respeitados os limites mínimos.

Controlar a massa específica é uma das formas que pode ser utilizada para se
controlar a qualidade do agregado misto de RCD.

•

Absorção

A absorção média encontrada nas parcelas granulométricas manteve-se em 7,7 %,
bem abaixo dos valores encontrados por Sousa (2001) que foram de 16,5% para
agregados reciclados mistos com diâmetro entre 2,4 mm e 9,6 mm e 9,9% para
agregados com diâmetros menores que 2,4 mm.
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Porém, de acordo com os dados citados por Hansen et al (1992) citado por Leite
(2001), valores na faixa de 8,3% a 12,1% para agregados reciclados miúdos foram
encontrados por pesquisas realizadas pela Building Contractors Society in Japan B.C.S.J.

Angulo & John (2001) encontraram valores de 3,4% para agregados reciclados de
concreto e 15,8% para agregados de argamassa, produzidos em laboratório.

Materiais com grandes índices de absorção devem ser evitados em concretos para a
produção de blocos. Materiais com grandes índices de absorção geralmente alteram a
trabalhabilidade do concreto no decorrer de sua aplicação. Quando da utilização de
agregados mistos de RCD, é importante e necessária a pré-molhagem do material
antes de sua utilização.

•

Teor de materiais pulverulentos

Os teores médios de materiais pulverulentos para as parcelas granulométricas
ficaram em 0,88%, índice bastante baixo se comparado com o limite imposto pela
norma que é de 5%.

O fato se dá, possivelmente pela forma de preparação utilizada que separou os
materiais em parcelas granulométricas fazendo com que os materiais pulverulentos e
friáveis fossem depositados na ultima parcela, fundo do processo de peneiramento,
diferente do encontrado por Sousa, (2001), que encontrou valores de 14,23%.

•

Teor de argila em torrões e materiais friáveis

O teor médio encontrado nas parcelas granulométricas de 1,52% apresenta valores
inferiores aos impostos pela norma NBR 15116 (ABNT, 2004) que limita a presença
de torrões e materiais friáveis máximo em 2% para agregados mistos.
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Porém, é possível observar que, na parcela de 0,6 mm, o teor de 4,3 % foi superior ao
limite estabelecido pela norma e tal fato pode estar associado à grande presença de
grãos de argila ( Ver figura 16).

•

Impurezas orgânicas húmicas em agregado miúdo

Somente as parcelas de 4,8 mm e 2,4 mm apresentaram cor mais clara que a cor
padrão. As demais apresentaram cor mais escura que a cor padrão, fato que pode ser
resultado da grande quantidade de pequenas partículas de argila e materiais de cor
escura existentes no RCD.

6.4. Caracterização do aglomerante utilizado
Para a produção dos blocos optou-se por utilizar o Cimento CP V - ARI de alta
resistência inicial, opção adotada por ser o cimento utilizado pelo fabricante, com o
objetivo de conferir aos blocos maior resistência já nos primeiros dias da aplicação
liberando-os mais cedo para a comercialização.

As Características físicas e mecânicas do cimento utilizado estão apresentadas na
tabela 10 e 11.

Tabela 10- Características do aglomerante, propriedades físicas.
Limites NBR-5733/91
CP V-ARI
Água para pasta normal (NBR-NM-43/03) (% massa do cimento)

32,1

Início de pega (NBR-NM-65/03) (h:min)

225

≥ 60 min (01 h)

310

≤ 600min (10 h)

Expansibilidade (NBR-11582/91) - Frio (mm)

2,0

≤ 5,0 mm

Expansibilidade (NBR-11582/91) - Quente (5h) (mm)

0,5

≤ 5,0 mm

3,02

-----------

4.180

-----------

418

≥ 300,0 m2/kg

Fim de pega

(NBR-NM-65/03) (h:min)

3

Massa específica (NBR-NM-23/01) (g/cm )
2

Finura - Método de Blaine (NBR-NM-76/98) (cm /g)
2

Finura - Método de Blaine (m /kg)
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-----------

Tabela 11 Propriedades mecânicas.
Resistência à compressão (MPa) - (NBR-7215/96)
Corpo de Prova no

Idades

Média

DRM

Limites da NBR-5733/91

(%)

CP V-ARI

(dias)

1

2

3

4

1

22,6

21,9

22,6

22,2

22,3

1,8

≥ 14,0 MPa

3

33,4

32,9

33,5

33,2

33,3

1,2

≥ 24,0 MPa

7

35,0

36,0

35,8

35,4

35,6

1,7

≥ 34,0 MPa
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7 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA IPT DE DOSAGEM
DE CONCRETOS PARA BLOCOS
1º Passo:
Ajuste nos agregados. Definição da dimensão máxima do agregado a ser
utilizado e da composição granulométrica
De acordo com o boletim BT 107 (ABCP, 1978), a dimensão máxima dos agregados
mais comumente utilizados na fabricação de blocos de concreto, é a brita “0” que
tem diâmetro máximo variando de 4,8 mm a 9,5 mm.

Já segundo a NBR 6136 (ABNT, 1994) a dimensão máxima do agregado a ser
utilizado na fabricação de blocos de concreto, deve ser igual à metade da espessura
da parede do bloco, sendo a espessura mínima da parede 15 mm.

A espessura das paredes dos blocos de concreto sem função estrutural, geralmente, é
definida pelo fabricante em função do agregado disponível, do equipamento utilizado
para a moldagem e da capacidade de produção almejada, porém nunca inferior a 15
mm, especificada na norma NBR 7173 (ABNT, 1982).

No presente trabalho o molde utilizado tem paredes com 20 mm de espessura, logo,
para atender à prescrição da norma, a dimensão máxima do agregado a ser utilizado
deve ter no máximo 10,0 mm.

No trabalho optou-se pela utilização de agregados reciclado misto de RCD com
dimensão máxima de 4,8 mm, dimensão máxima proposta por Wilk e Grant (1936),
citados por Pfeiffenberger (1985).
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Escolha da curva granulométrica
Segundo Tango (1987), “além da energia de adensamento que é característica do
equipamento, a compacidade que se pode obter depende muito da composição
granulométrica dos agregados. Freqüentemente, não é possível, a nível de produção,
escolherem-se os agregados cuja curva granulométrica esteja dentro de determinados
padrões; geralmente é necessário adaptar a produção aos materiais disponíveis”.

Na revisão bibliográfica, pouco foi encontrado na literatura nacional sobre o
desempenho de curvas granulométricas para utilização na fabricação de blocos de
concreto. Porém, um trabalho realizado por Medeiros, Dornelles & Franco (1994) os
autores avaliaram a utilização de uma curva granulométrica sugerida por Wilk e
Grant (1936), citados por Pfeiffenberger (1985). Os autores concluiram pela
aplicabilidade da graduação proposta, fato que nos motivou a avaliar a utilização
dessa graduação.

Em continuidade à escolha da graduação da curva granulométrica a ser utilizada
compuseram-se duas combinações.

A primeira composição granulométrica foi conseguida após a combinação de cada
parcela granulométrica, uma a uma com a qual se obteve a maior compacidade
aparente da mistura, resultando na composição denominada curva de melhor
compacidade, apresentada a seguir na tabela 12 e figura 25 na pagina 55.

A segunda combinação foi conseguida combinando-se os materiais segundo a curva
apresentada por Wilk e Grant (1936). conforme Pfeiffenberger (1985) combinação
esta que tem como modulo de finura 3,70.
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Tabela 12 Composição das curvas granulométricas.
Curva de Melhor
Compacidade
Porcentagem
Retida

Peneira

Porcentagem
Retida
Acumulada

Curva
Wilk &Grant
Porcentagem
Retida

Porcentagem
Retida
Acumulada

4,80

49,87%

49,87%

25,00%

25,00%

2,40

24,93%

74,48%

15,00%

40,00%

1,20

12,47%

87,27%

15,00%

55,00%

0,60

9,36%

96,36%

15,00%

70,00%

0,30

3,21%

99,84%

15,00%

85,00%

0,15

0,17%

100,00%

10,00%

95,00%

Fundo

0,00%

-

5,00%

-

M de Finura

5,08

3,70

Percentual retido
acumulado

100
90

Composição
de melhor
massa

80
70
60
50

Curva de
Wilk e Grant

40
30
20
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

Abertura da peneira

Figura 25 - Comparativo entre as curvas granulométricas, composição de melhor massa e
composição granulométrica Wilk e Grant, percentuais retidos x peneiras.

Posteriormente preparam-se em laboratório dois concretos utilizando agregados
reciclados mistos de RCD, o primeiro com a combinação de parcelas que apresentou
melhor compacidade e o segundo, com a utilização da combinação dos agregados
segundo proposta de Wilk & Grant. O traço que utilizou os agregados combinados de
acordo com a curva de melhor compacidade mostrou-se impraticável devido à falta
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de materiais finos. Baseado no que pode ser observar na moldagem dos corpos de
prova, optou-se pela utilização dos agregados arranjados na combinação sugerida por
Wilk e Grant.

2º Passo:
Estabelecimento da resistência do concreto a ser produzido, para se
conseguir a resistência requerida nos blocos
No caso da produção de bloco de concreto vazado simples sem função estrutural o
que se necessita, para o atendimento da norma, é uma resistência final mínima média
de 2,5 MPa e uma resistência individual mínima de 2,0 MPa, porem há que se
observar que o bloco deve ter uma resistência mínima a “j” dias sendo “j” bem
menor que 28 dias, possível de ser manuseado e armazenado após a moldagem e à
cura, causando o mínimo de perdas por avarias. O que se pode verificar é que o
parâmetro resistência média mínima aos 28 dias, não atenda o requisito de resistência
mínima aos “j” dias que se quer para manusear os blocos com segurança, portanto
assim pode ser necessária a definição de outra resistência que atenda necessidades a
idades bem menores que 28 dias.

Para atender a uma resistência mínima de 2,0 MPa teremos.

fbk,28

= 2,0

fbd.28 = fbk,28 + knt.s
knt.s

= 1,6 (controle rigoroso e resistência menor que 4,5 MPa). (TANGO, 1977).

fbd.28

= 2,0 + 1,6 = 3,6 MPa
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3º Passo:

Definição dos traços

Baseado na experiência do fabricante de blocos em cujas instalações se
confeccionaram os blocos protótipos, que produz blocos de vedação com “m” entre
15 e 16, quando utiliza o mesmo equipamento no qual seriam moldados os blocos
protótipos, optou-se pela utilização de uma relação de “m” para as três famílias de
concreto a serem avaliadas nas seguintes proporções;
1:mrico= 1:7

1:mmédio = 1:9

1:mpobre.= 1: 11

4º Passo:
Definição do teor de argamassa ALFA (α)
A definição do teor de argamassa ALFA (α), deve levar em conta os aspectos
técnicos e comerciais que são influenciados pela variação deste índice, aparência,
consumo de materiais, desempenho na moldagem e resistência.

Para a escolha do teor (α), foram moldados quatro blocos para cada teor de ALFA, os
quais podem ser vistos nas figuras 26, 27 e 28. A escolha do traço 1:15 foi feita no
inicio da realização dos ensaios de moldagem, posteriormente verificou-se que o
traço escolhido era muito pobre, alterou-se o traço, porém manteve-se o α escolhido.

Traço 1:15 teor ALFA 60,0%.
Traço 1:15 teor ALFA 62,5%.
Traço 1:15 teor ALFA 70,0%.
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Tabela 13 Composição do traço 1:15 e teor de argamassa ALFA α = 60%
Traço 1:15
Fino
60%
8,61

Teor de agregados finos a=
Teor de agregados graúdo p=
Água / aglomerante x=
Traço 1:m =

15,01

Proporção de argamassa α =
Teor de água materiais secos H=

(1+a)/(1+m)
x/(1+a+p)

Grosso
40%
6,4
x = 2,61
α = 0,60
H= 0,163

Figura 26 - Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 60%

Figura 27 - Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 62,5%
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Figura 28 - Avaliação do teor de argamassa Traço 1:15 e ALFA 70%

Após uma avaliação da aparência, da eficiência da moldagem e da textura da
superfície dos blocos produzidos concluiu-se que os blocos produzidos com teores de
argamassa de setenta por cento apresentaram uma superfície boa e lisa porem muito
fina. Já os blocos com teores de argamassa de sessenta e sessenta e dois virgula cinco
por cento foram os blocos que apresentaram, na sua aparência, uma superfície média
de bom aspecto com um pequeno aumento da porosidade da superfície.

Quanto ao desempenho conseguido na produção, talvez por serem poucos os blocos
moldados, não foi possível notar diferença na moldagem com a variação dos teores
de argamassas utilizados; todos os traços apresentaram facilidade na moldagem,
quanto ao preenchimento e acomodação do material nos moldes, fato que pode ser
atribuído à boa trabalhabilidade do agregado reciclado, trabalhabilidade essa que
pode ser observada desde o início dos trabalhos de caracterização, quando da
realização dos ensaios de laboratório, para a determinação das massas aparentes. A
forma arredondada de suas partículas e a menor massa específica aparente dos
agregados

reciclados

mistos

de

RCD

utilizados

contribuíram

para

esse

comportamento.

Por não ter sido possível notar diferenças de desempenho na moldagem, quando da
variação do teor de argamassa, optou-se por escolher o teor a ser utilizado na
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moldagem experimental entre 65% e 63%, teor este que foi escolhido pelo fato do
bloco comercializado na região de Londrina apresentar uma aparência semelhante ao
do bloco produzido com agregado de RCD com teor de argamassa de 62,5%.

Os blocos moldados com diferentes teores de alfa foram pesados após secagem
natural, e suas massas apresentaram uma média de:

ALFA = 60,0% Mméd = 8.995 g
ALFA = 62,5% Mméd = 8.445 g
ALFA = 70,0% Mméd = 8.225 g

Feita a verificação do teor “ALFA”, resolveu-se empregar a proporção “ALFA”
variando de 63% a 65% para manter a proporção de grãos sugerida por Wilk &
Grant.

5º Passo:

Confecção da mistura experimental, e moldagem dos blocos protótipos

De posse dos elementos numéricos necessários, traço rico, médio e pobre, pode-se
confeccionar os blocos empregando:
Proporção argamassa seca / concreto seco, definida no passo anterior entre (63% e
65%).
Quantidade de concreto suficiente para moldagem de pelo menos três blocos por
traço por idade a pesquisar, três idades, quatro blocos por idade; massa estimada de
cada bloco 9 kg total de 180 kg de material majorado para 200 kg como segurança.
•

Utilização do mesmo equipamento, operadores e instalações de cura

destinados, à produção de blocos pela indústria.
•

Definição do ponto de pelota.
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•

Anotação das quantidades de água necessárias e dos traços detalhados
empregados.

•

Identificação precisa dos blocos moldados;

•

Pesagem dos blocos em estado úmido (pós-moldagem).

•

Cuidados no transporte dos blocos úmidos, na armazenagem e na cura dos
blocos.

Para a moldagem dos blocos-protótipo foram utilizados os mesmos procedimentos
quando da produção dos blocos para escolha do teor de argamassa, isto é: os
materiais secos foram pesados separadamente, pré-molhados com uma quantidade de
água igual a oito por cento de sua massa, quarenta e oito horas antes da realização
dos ensaios, e armazenados em sacos plásticos para evitar a evaporação da água de
pré-molhagem.

A proporção e os índices dos traços utilizados estão descritos nas tabelas a seguir.

A mistura dos materiais, incluindo o cimento, foi realizada com a utilização de uma
betoneira convencional de eixo inclinado; os blocos foram moldados no mesmo dia.
A umidade do concreto fresco foi definida de acordo com o procedimento descrito no
método de dosagem de concreto com consistência de terra úmida (TANGO,1994),
chamado também de “ponto de pelota”. O transporte do concreto até o equipamento
de moldagem foi realizado com a utilização de latas de aço e a deposição do material
no equipamento foi manual. O preenchimento do molde pelo material depositado foi
por vibração da mesa, procedimento usual para o equipamento utilizado. Tanto o
tempo de vibração como, o tempo de compactação, foram controlados manualmente,
não sendo utilizado o processo automático devido à pequena quantidade de materiais
e de blocos a serem produzidos. As tabelas 14 a 16 discriminam as características dos
traços experimentais. Na figura 29 é apresentado um conjunto de blocos-protótipo
logo após a moldagem.
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Tabela 14 Composição do traço 1:7 e cálculo dos parâmetros.
Traço 1:7

“Fino”

“Grosso”

60,00%

40,00%

Teor de agregado fino

a=

4,20

Teor de agregado grosso

p=

2,80

Água / aglomerante

x=

0,88

Traço 1:m

=

1:7,00

Proporção de Argamassa

Alfa = (1+a)/(1+m)

=

0,65

Teor de Água Materiais Secos

H=x/(1+a+p)

=

0,11

Tabela 15 Composição do traço 1:9 e cálculo dos parâmetros.
Traço 1:9

“Fino”

“Grosso”

60,00%

40,00%

Teor de agregado fino

a=

5,40

Teor de agregado grosso

p=

3,60

Água / aglomerante

x=

1,11

Traço 1:m

=

1: 9,00

Proporção de Argamassa

Alfa = (1+a)/(1+m)

=

0,64

Teor de Água Materiais Secos

H=x/(1+a+p)

=

0,11

Tabela 16 Composição do traço 1:11 e cálculo dos parâmetros.
Traço 1:11

“Fino”

“Grosso”

60,00%

40,00%

Teor de agregado fino

a=

6,60

Teor de agregado grosso

p=

4,40

Água / aglomerante

x=

1,21

=

1: 11,00

Traço 1:m
Proporção de Argamassa

Alfa = (1+a)/(1+m)

=

0,63

Teor de Água Materiais Secos

H=x/(1+a+p)

=

0,10
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Figura 29 Conjunto de blocos protótipo moldados.

Posteriormente à moldagem, os blocos foram armazenados em prateleiras de aço
(figura 30), e protegidos com lona. A cura se deu à temperatura ambiente, que
naquela época do ano, mês de dezembro na cidade de Londrina, variou entre 20ºC e
35ºC.

Figura 30 Conjunto dos blocos-protótipo na prateleira para cura.
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Observações sobre a moldagem
A moldagem dos blocos ocorreu sem maiores problemas; pôde-se observar que o
“ponto de pelota” ou ponto de moldagem, com a utilização de agregado reciclado
misto é um pouco mais seco que o “ponto de pelota” ou ponto de moldagem utilizado
pelo fabricante quando da produção de blocos com agregados naturais. Este fato
pode estar ligado à boa trabalhabilidade que este material apresentou para a
composição utilizada, tornando-o mais trabalhável mesmo estando mais seco.

Optou-se pela pré-molhagem dos agregados com 100% do teor de absorção médio,
devido estar o material a muito tempo armazenado em local seco. Preliminarmente,
fez-se um teste com a utilização dos agregados reciclados mistos de RCD sem a pré
molhagem para a confecção de concreto, e o resultado foi a perda de trabalhabilidade
rápida da mistura, o que impossibilitou o lançamento do material na maquina de
moldagem.

Segundo os operadores que participaram da moldagem de blocos, com a utilização
do agregado reciclado misto de RCD, a acomodação do material no molde durante a
operação de preenchimento foi mais fácil, se comparada aos agregados naturais
normalmente utilizados pelo fabricante. A facilidade de moldagem e a aparência dos
blocos confeccionados agradaram os profissionais participantes da moldagem.

Quanto aos tempos utilizados para as diversas operações realizadas durante a
moldagem, são apresentados a seguir os tempos gastos por etapa.

Tempos da máquina por ciclo de moldagem:

Alimentador de gaveta

4,2 s

Vibrador da gaveta

3,1 s

Prensa do molde

8,0 s

Vibrador

2,5 s

Parada do vibrador

3,5 s
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Desforma

2,0 s

Tempo total do ciclo

15,3 s

Os tempos a cima mostrados são compatíveis com os utilizados normalmente na
fabricação de blocos com agregados naturais e têm muita influencia na composição
do custo de produção.

6º Passo:

Confecção do diagrama de dosagem

Após a moldagem e cura dos blocos, dos ensaiados à compressão e de posse dos
dados referentes a moldagem, confeccionou-se o diagrama de dosagem conforme
figura 31, segundo a metodologia IPT.
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Figura 31

Diagrama de dosagem IPT
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8 CARACTERIZAÇÃO DOS BLOCOS-PROTÓTIPO
MOLDADOS E ASPECTOS ECONÔMICOS
Os blocos de concreto moldados foram ensaiados de acordo com os procedimentos
descritos na norma NBR 7173.

No presente trabalho optou-se pela verificação dos blocos da família M 15 moldados
com traços 1:m = 1:9, sendo os resultados apresentados a seguir.

8.1 Quanto às dimensões

Foram ensaiados 10 blocos da família M 15 cujas dimensões encontradas são
apresentadas na tabela 17 abaixo.
Tabela 17 - Dimensões dos blocos protótipos família M 15 traço 1: m= 1:9.
Família

Altura

Largura (mm)

Comprimento (mm)

194,0

140,0

391,5

193,5

140,0

391,5

191,0

139,5

390,0

190,0

140,0

389,0

191,0

140,5

391,0

190,5

140,0

390,0

191,5

140,5

391,0

191,0

141,0

390,5

Limite “menos 2 mm”

188,0

138,0

388,0

Limite “mais 3 mm”

193,0

143,0

393,0

(mm)
1: 9 (7 dias)

1: 9 (28 dias)

8.2 Quanto à espessura das paredes
Deverá ser no mínimo 15 mm.
Os blocos moldados tinham no molde as dimensões conforme segue (figura 32):
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Figura 32 – Dimensões do molde utilizado.

Condições impostas
A amostra submetida aos ensaios, de acordo com a NBR 7184 (ABNT, 1991), deverá
satisfazer os limites indicados abaixo;

8.3 Resistência à compressão valores mínimos
Média

2,5 Mpa.

Individual

2,0 Mpa.

Figura 33 – Ensaio de resistência a compressão no bloco protótipo.
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Traço 1:7
Tabela 18 – Dados dos ensaios de compressão aos 7 dias e aos 30 dias.

11/12/2004

Carga
De
Ruptura (N)
229.000

Área Bruta
De
Carregamento (mm2)
54.740

Resistência
à
Compressão (Mpa)
4,2

Bloco 2

11/12/2004

247.000

54.540

4,5

Bloco 3

11/12/2004

241.000

54.740

4,4

Bloco 4

3/1/2005

247.000

54.740

4,5

Bloco 5

3/1/2005

269.000

54.600

4,9

Bloco 6

3/1/2005

261.000

55.300

4,7

Corpo de Prova

Data da Ruptura

Bloco 1

Traço 1:9
Tabela 19 – Dados dos ensaios de compressão.

11/12/2004

Carga
De
Ruptura (N)
180.000

Área Bruta
De
Carregamento (mm2)
54.740

Resistência
à
Compressão (Mpa)
3,3

Bloco 2

11/12/2004

188.000

54.610

3,4

Bloco 3

11/12/2004

194.000

54.610

3,6

Bloco 4

3/1/2005

190.000

54.740

3,5

Bloco 5

3/1/2005

180.000

54.740

3,3

Bloco 6

3/1/2005

188.000

54.940

3,4

Corpo de Prova

Data da Ruptura

Bloco 1

Traço 1:11
Tabela 20 – Dados dos ensaios de compressão.

11/12/2004

Carga
De
Ruptura (N)
54.810

Área Bruta
De
Carregamento (mm2)
55.000

Resistência
à
Compressão (Mpa)
2,2

Bloco 2

11/12/2004

54.810

54.810

2,2

Bloco 3

11/12/2004

54.810

54.400

2,2

Bloco 4

3/1/2005

54.940

54.600

2,3

Bloco 5

3/1/2005

55.520

54.600

2,4

Bloco 6

3/1/2005

55.520

54.670

2,4

Corpo de Prova

Data da Ruptura

Bloco 1
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8.4 Umidade
No momento da entrega ao laboratório, os blocos não deverão apresentar umidade
superior a 40% da quantidade de água fixada como absorção máxima.

Absorção (valores máximos):
Média

≤ 10%.

Individual

≤ 15%.

Segundo a norma NBR 7173 (ABNT, 1983) os ensaios de umidade e absorção não
serão necessários quando os blocos se destinarem à execução de alvenarias não
expostas às intempéries ou umidade, cabendo ao comprador indicar claramente
quando este ensaio não deve ser exigido. Motivo pelo qual o índice encontrado para
os blocos ensaiados não representa um impedimento para sua utilização em
alvenarias destinadas a utilização em locais não expostos a intemperies.

Os ensaios de retração por secagem foram executados de acordo com a norma NBR
12117 (ABNT, 1991) e os de absorção foram realizados de acordo com a norma
NBR 12118 (ABNT, 1997) sendo os resultados apresentados a seguir na tabela 21.

Tabela 21 – Dados dos ensaios de retração por secagem, absorção área liquida.
Corpo de prova

Retração por secagem

Absorção

Área Liquida

CP1

0%

14,1 %

44,5 %

CP2

0%

13,7 %

44,8%

CP3

0%

14,1 %

44,1 %

Os valores máximos de absorção segundo a norma NBR 7173 (ABNT, 1982), na
média não devem superar a 10% e individualmente a 15%, porém, para a utilização
de blocos de concreto que não se destinam à execução de alvenarias expostas a
intempéries ou umidade, os ensaios de absorção podem não ser necessários. Os
índices encontrados nos blocos produzidos com agregados de RCD apesar de serem
um pouco acima do limite, não inviabilizam a sua utilização. O índice pode estar
ligado à grande absorção encontrada na parcela de 0,60 mm.
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8.5 Viabilidade econômica da produção de blocos de concreto sem
função estrutural para alvenarias de fechamento
A avaliação econômica comparativa foi realizada comparando-se os custos diretos
dos consumos das matérias primas naturais e recicladas necessárias para a fabricação
de um bloco de concreto da família M-15 com dimensões de (14 x 19 x 39) cm. Os
preços dos agregados naturais foram coletados na cidade de Londrina, em
fornecedores tradicionais. Já os preços dos agregados reciclados de RCD utilizados,
foram estimados, em função dos custos de produção durante o processamento do
ARM na central de moagem. Os preços utilizados foram coletados no decorrer do
mês de abril de 2004. As tabelas 22 e 23 a seguir apresentam o resumo dos dados, os
preços unitários e os custos totais para cada opção avaliada.

Para a realização da comparação dos custos unitários entre os blocos produzidos com
agregados reciclados e os blocos produzidos com agregados naturais, comparou-se os
gastos diretos despendidos com materiais para a produção de cada um dos blocos,
uma vez que o processamento tem desempenho semelhante conseqüentemente os
custos de produção semelhantes também.

No caso dos blocos produzidos com agregados naturais a massa unitária de cada
bloco M-15 apresentou média de 10,5 kg, o consumo de matérias primas e os gastos
necessários para a produção de uma unidade são apresentados na tabela 22.

Tabela 22 Custos de insumos para moldagem de blocos M-15 com agregados naturais
Composição de custos para produção de um bloco M 15 com a utilização de Agregados Naturais
(traço 1:16)
Traço Utilizado

Insumo
Areia (m3)

Pedrisco (m3)

Pó de pedra (m3)

Cimento (kg)

0,0037

0,002

0,00075

0,66

Preço unitário

R$ 40,00 / m 3

R$ 20,00 / m 3

R$ 20,00 /m 3

R$ 0,33 / kg

Custo Parcial

R$ 0,15

R$ 0,04

R$ 0,02

R$ 0,22

Consumo

Custo Total

R$ 0,42
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Para os blocos produzidos com agregados reciclados a massa unitária de cada bloco
M-15 apresentou a média de 9,28 kg, o consumo de matérias primas e os gastos
necessários para a produção de uma unidade são apresentados na tabela 23.

Tabela 23 Custos de insumos para moldagem de blocos M-15 com agregados reciclados
Composição de custos para produção de um bloco M 15 com a utilização de Agregados
Reciclados Mistos (traço 1:9)
Traço Utilizado

Insumo
Agregado

Cimento

Reciclado Misto
Consumo

0,0073

1,02

Preço unitário

R$ 10,00 / m 3

R$ 0,33/ kg

Custo Parcial

R$ 0,07

R$ 0,34

Custo Total

R$ 0,41

Comparando-se as composições de custos, despesas diretas com matérias primas para
a confecção de blocos de concreto com a utilização de ARM e agregado natural,
observa-se que apesar do traço utilizado para a confecção de blocos de concreto com
ARM ser mais rico e consumir mais cimento do que o traço utilizado para a produção
de blocos de concreto com agregados naturais, o custo final do bloco moldado com
ARM mostrou-se mais econômico, devido ao menor massa e ao menor custo do
ARM, o que confirma a idéia de que a utilização do ARM para a confecção de blocos
de concreto é possível.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1 Conclusões

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento e ampliação das opções de
aplicações para os agregados reciclados mistos, ARM, de resíduos de construção e
demolição, RCD, esta pesquisa avaliou a utilização de agregados 100% reciclados
para a confecção de blocos de concreto sem função estrutural.

A partir dos trabalhos e ensaios realizados foi possível observar e concluir:

a)

o processamento do RCD para a produção de ARM a ser utilizado na

produção de blocos de concreto, deve incluir, alem da moagem de RCD, a separação
do ARM em parcelas granulométricas o que pode agregar qualidade ao material,
uma vez que a manipulação desses materiais em peneiras provoca um desgaste por
abrasão que ocasiona o desprendimento de partículas pouco aderidas, melhorando a
forma e integridade dos grãos.

b)

os percentuais de incidência de argamassas, rochas e cerâmicas, nas frações

separadas por granulometria, tendeu a diminuir com a redução dos diâmetros dos
grãos, já a incidência de partículas de quartzo aumentaram em função da diminuição
do diâmetro da fração, possivelmente pela ação do atrito promovido no material pelo
equipamento, fazendo com que as partículas menos aderentes se desprendessem das
britas e dos pedaços de argamassa; um pequeno aumento das partículas de cerâmica e
argamassa pode ser verificado nas frações menores fato que, se pode atribuir à
fragilidade do material.

c)

a massa específica seca das frações variou de 2,43 kg/dm³ para a fração de

0,15 mm, a 2,58 kg/dm³, para a fração de 4,80 mm; já a massa unitária apresentou
seus maiores valores nas frações de 0,30 mm, e 0,6 mm, possivelmente pela grande
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quantidade de grãos arredondados, provenientes de partículas de quartzo presentes na
fração.

d)

a absorção d’água, coerentemente à massa específica, aumentou com a

diminuição da massa específica, possivelmente devido à presença de partículas mais
porosas.

e)

o emprego da metodologia de formulação de traços de concreto de

consistência de terra úmida do IPT, com a utilização dos agregados com distribuição
granulométrica próxima à curva granulométrica proposta por Grant e Wilk (1936),
mostrou-se eficiente, prática e econômica; os resultados obtidos com relação ao
consumo de cimento e a resistência alcançada foram economicamente viáveis.

f)

na moldagem dos blocos não foram encontradas dificuldades para a

determinação do ponto de pelota, que se mostrou ser um pouco mais seco que o
utilizado nos concretos para a produção de blocos com agregados naturais.

A produção de blocos de concreto com a utilização de 100% de agregados reciclados
mistos de RCD mostrou-se tecnicamente possível, nas condições aqui apresentadas.

A moldagem dos blocos experimentais, em uma unidade comercial de produção de
blocos de concreto contribuiu para a verificação da aplicabilidade prática da
metodologia empregada, uma vez que a produção de blocos de concreto com a
utilização de agregados reciclados mistos de RCD depende principalmente da
qualidade do agregado utilizado, do processo de formulação de traços, do tipo de
equipamento empregado para a mistura, do tipo e qualidade do equipamento de
moldagem, do processo de cura realizado e dos cuidados com a armazenagem.

Para a produção de agregados reciclados mistos de RCD a serem utilizados na
produção de blocos de concreto é necessário que as centrais de processamento de
RCD estejam preparadas para produzirem agregados de modo a seguirem os
seguintes passos:
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Caracterização no recebimento;
Retirada dos materiais indesejados;
Deposição dos materiais para processamento com a utilização da metodologia de
pilhas de homogeneização;
Processamento dos materiais finos em separado dos materiais graúdos;
Separação dos materiais produzidos em parcelas granulométricas definidas em
função da utilização prevista;

Estas ações devem ter por objetivo a garantia de continuidade de oferta e
homogeneidade do produto final.

Por fim pode-se concluir que a produção de blocos de concreto não estruturais com a
utilização de 100% de agregados reciclados de RCD mostrou-se viável, e pode
contribuir para a minimização de problemas sociais e ambientais utilizando material
com granulometria fina.

9.2 Sugestões para continuidade das pesquisas:
Como o assunto tratado representa uma opção viável de utilização, algumas questões
são bastante pertinentes e possíveis de serem exploradas através de estudos que
possam dar continuidade as questões relacionadas a produção de blocos de concreto
para alvenarias dentre elas:
•

Estudo sobre a

influência das parcelas finas (≤0,15 mm) de agregados

reciclados mistos de RCD não utilizadas neste trabalho, no desempenho do
bloco quanto à resistência a compressão e à absorção absorção de água do
bloco;
•

Estudo do comportamento da mistura incluindo os ajustes de tempo, de
alimentação e vibração, no processo de moldagem continua de blocos com
equipamentos automáticos;
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•

Estudo do desempenho de paredes de unidades habitacionais com blocos
produzidos com a utilização de agregados reciclado mistos de RCD;

•

Avaliação de adequação às normas ambientais;
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