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RESUMO
O setor da construção civil é responsável pela geração de uma grande
quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD), caracterizando-se
também por ser um grande consumidor de agregados naturais.
Este trabalho vem contribuir para o uso de agregados alternativos em
substituição a uma parcela dos agregados naturais consumidos pelas indústrias
de blocos de concreto, por meio da sistematização de informações para o
desenvolvimento de um sistema construtivo com emprego de blocos com RCD.
Pela análise dos dados e informações disponíveis pode-se constatar que a
fabricação de blocos de concreto com agregados reciclados é viável, dentro de
certas limitações.
É possível observar também que, apesar da vigência de um plano de gestão de
RCD no município de São Paulo, a Prefeitura Municipal ainda despende gastos
para a remoção de deposições irregulares deste resíduo; além do fato de que
hoje a capacidade instalada para a reciclagem do resíduo fica muito aquém dos
volumes gerados.
A partir da sistematização de uma série de informações, apresenta-se uma
metodologia visando o desenvolvimento de um sistema construtivo inovador com
incorporação de resíduo ao processo, que, além do levantamento das limitações
e potencialidades do resíduo a ser incorporado, também leva em consideração
aspectos técnicos do sistema e a satisfação dos usuários finais da unidade
habitacional. Esta metodologia está pronta para ser adotada em uma próxima
oportunidade de aplicação prática.

Palavras-chave: sistema construtivo inovador, blocos de concreto, agregados
reciclados, RCD.

ABSTRACT
The civil construction sector is responsible for the generation of a great amount
of construction and demolition waste (CDW), characteristically a great natural
aggregate consumer.
This work aims at contribute for the use of alternative aggregate in partial
substitution of natural aggregates consumed by the industries of concrete blocks,
by means of the systematization of information for the development of a
constructive system using blocks with CDW.
The analysis of the data and the available information evidenced that the
manufacture of blocks of concrete with recycled aggregates is viable, but having
certain limitations.
It is also possible to observe that, although it exists a plan of management of
CDW implanted in the city of São Paulo, the Municipal City still expends high
amounts to the removal of irregular depositions of this residue; beyond the fact
of that actual capacity for the recycling of the residue is very beneath of the
generated volumes.
From the systematization of several information, a methodology is presented
aiming at the development of an innovative constructive system with
incorporation of residue to the process, that, beyond the survey of the limitations
and potentialities of the residue to be incorporated, also takes in account
technical aspects of the system and the satisfaction of the final users of the
habitacional unit. This methodology is ready to be adopted in a next chance to
practical application.

Key – words: innovative constructive system; concrete blocks; recycled
aggregates; residues of construction and demolition.
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1

1 INTRODUÇÃO
Nesta dissertação faz-se uma abordagem da aplicação de Resíduos de
Construção e Demolição (RCD) no desenvolvimento de um sistema construtivo
em alvenaria.
Historicamente, o setor da construção civil caracteriza-se como grande gerador
de resíduos e potencial consumidor dos resíduos gerados por suas próprias
atividades ou por outras atividades humanas de transformação.
Os RCD constituem um resíduo de interesse para a reciclagem como agregados
para a construção civil, uma vez que sua composição predominante é de fases
inorgânicas e minerais, como concreto, argamassa e cerâmica. Porém outras
fases não desejáveis também podem estar presentes, como plásticos, materiais
betuminosos, restos de tintas, telhas de cimento amianto, dentre outros.
A primeira aplicação significativa de RCD só foi registrada após o final da 2a
Guerra Mundial, na reconstrução das cidades européias, onde os escombros
foram britados para a produção de agregados, visando atender à demanda na
época (WEDLER; HUMMEL, 1946 apud LEVY, 2001)1.
Segundo ITEC (1995) apud PINTO (1999)2, num segundo momento, passaram a
se interessar pela reciclagem dos RCD, os países e regiões da Europa com
deficiências na oferta de materiais granulares, como Holanda, Dinamarca, Bélgica
e regiões da França.
Pode-se caracterizar a ocorrência hoje em dia de um terceiro momento, onde
regiões urbanas cada vez mais adensadas sentem-se na necessidade de
solucionar o destino de expressivos volumes de RCD gerados.
Segundo PINTO (1999), a presença de RCD e outros resíduos cria um ambiente
propício para a proliferação de vetores prejudiciais às condições de saneamento
e à saúde humana, sendo comum, em locais com deposições irregulares, a
presença de roedores, insetos peçonhentos (aranhas e escorpiões) e insetos
transmissores de endemias perigosas (como a dengue).
Com relação à cidade de São Paulo, têm-se relatos de que, no início do século
XX, os resíduos eram dispostos, geralmente, nas várzeas Santa Cecília, Ponte
Pequena e Rio Tietê. Neste período, quando registraram-se diversas epidemias,
as terras altas da cidade tiveram forte valorização, provavelmente por estarem
afastadas dos locais de deposição final dos resíduos. O primeiro bairro alto, tanto
expressou a preocupação da elite paulistana com as questões sanitárias, que foi
chamado de Higienópolis – Cidade da Higiene (IACOCCA, 1988 apud
SCHNEIDER, 2003)3.
Pode-se dizer que no Brasil, uma maior conscientização para as questões
relativas aos problemas ambientais ocorreu a partir de 1992, quando 170 países
1
LEVY, S.M. Contribuição ao estudo da durabilidade de concretos, produzidos com resíduos de
concreto e alvenaria. 2001. 208f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2001
2

PINTO, T.P. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana. 1999.
218f. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
3

SCHNEIDER, D.M. Deposições irregulares de resíduos da construção civil na cidade de São Paulo.
2003. 131f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2003.

2
membros da ONU estiveram representados por ocasião da Rio’92 – Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada na cidade do Rio de Janeiro.
Esta conferência teve como resultado a publicação da Agenda 21, que constitui
em um plano de ações para alcançar o desenvolvimento sustentável, incluindo,
como um dos temas, os desafios ambientais que tratam da conservação e do
gerenciamento de recursos.
Mais recentemente, em 2002, a publicação da Resolução CONAMA n° 3074 que
classifica os resíduos da construção civil indicando formas de destinação desses
resíduos, apesar de não constituir um fator de ordem legal, acarretou uma
tendência generalizada por parte da iniciativa privada e do poder público, em
equacionar e gerenciar a geração de RCD, que vem se transformando em um
problema de grandes proporções nas maiores metrópoles do país.
Com a implantação de planos de gestão dos RSU5 em municípios brasileiros e
com o atendimento à esta resolução, vislumbra-se a economia de recursos
financeiros e ambientais conseguida em função da redução dos valores gastos no
gerenciamento de resíduos, que segundo SCHNEIDER; PHILIPPI JR (2005)6
tomando-se por base os custos de coleta e aterro de RCD de aproximadamente
R$ 32,00 por tonelada vigentes em 2003, entre 1993 e 2003 foram
desembolsados mais de trezentos milhões de reais pela administração municipal
de São Paulo para coletar, transportar e destinar mais de nove milhões de
toneladas de RCD.
A reciclagem dos RCD, além de contribuir para a diminuição da velocidade de
esgotamento dos aterros sanitários ou de inertes, também propicia através dos
agregados de RCD reciclados, uma fonte de matéria-prima alternativa para as
empresas de pedras britadas e de extração de areia (ÂNGULO et al., 2005)7.
Segundo este autor, mesmo que todo o RCD mineral gerado (61,6 x 106 t/ano)
seja empregado como agregados de construção civil, a participação no mercado
de agregados naturais consumidos seria aproximadamente de 16,2%.
A importância de uma fonte alternativa de agregados para a construção civil
pode ser justificada pelo encarecimento do preço final praticado no mercado em
função do frete, ocasionado pelo distanciamento cada vez maior dos locais de
extração de agregados naturais em relação aos centros consumidores; fator este
pelo qual se objetiva a implantação de usinas de reciclagem de RCD o mais
próximas possível do meio urbano.
Outro fator relevante é o aumento da atual demanda em relação à oferta de
agregados, podendo-se citar como exemplo, o episódio ocorrido recentemente no
município de São Paulo em função das obras de revitalização do Rio Tietê, o que
acarretou um aumento da demanda por brita e conseqüentemente o
encarecimento dos preços praticados no mercado regional.
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Revista Brasileira de Ciências Ambientais, São Paulo, n.3, p 13-21, abr. 2005.
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ÂNGULO, S.C. et al. Aperfeiçoamento da reciclagem da fração mineral dos resíduos. In: ANAIS DO II SUFFIB –
SEMINÁRIO: O USO DA FRAÇÃO FINA DA BRITAGEM, 2., 2005, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: SUFFIB,
2005.

3
Observa-se atualmente que os agregados reciclados ainda não apresentam um
potencial para redução dos preços praticados no mercado. Ao se fazer uma
prospecção futura, é factível que este cenário seja modificado quando as taxas
de reciclagem praticadas no Brasil, que hoje segundo PINTO (1999) é de
aproximadamente 10% do volume total gerado, venham a se comparar aos
índices de alguns países europeus, como Alemanha, Holanda e Bélgica, onde a
reciclagem chega a representar valores acima de 80% do volume total gerado.
Assim, em função de uma maior oferta de agregados no mercado, os preços
praticados podem se tornar mais competitivos.
A ocorrência de demolições mais intensas em áreas urbanas em função do
esgotamento da vida útil de edificações ou mesmo devido a obras de
revitalização, também podem vir a ocasionar um incremento na oferta desses
agregados.
O emprego de RCD como fonte alternativa de matéria-prima para a construção
civil é uma solução que vem sendo largamente pesquisada, sendo sua viabilidade
técnica demonstrada por diversas pesquisas desenvolvidas em universidades
nacionais e internacionais, assim como no grande número de trabalhos técnicos
apresentados em congressos e seminários, como por exemplo, os seminários
realizados pelo Comitê Técnico 206 do Instituto Brasileiro do Concreto –
IBRACON.
No âmbito brasileiro, diversos trabalhos já foram realizados nesta área de
pesquisa por autores como HAMASSAKI, SBRIGHI NETO, FLORINDO (1997)8,
LEVY (2001); ZORDAN (1997)9; LIMA (1999)10; MIRANDA (2000)11; ÂNGULO
(2000)12; JOHN (2000)13; LEITE (2001)14; OLIVEIRA (2002)15; SOUZA (2001)16;

8

HAMASSAKI, L.T., SBRIGHI NETO, C., FLORINDO, M.C.(1997). Uso de entulho como agregado para
argamassas de alvenaria. In: RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS COMO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (Workshop), São Paulo. Anais. São Paulo, EPUSP/ANTAC, p 107-115.
9
ZORDAN, S. E. A utilização do entulho como agregado na confecção do concreto. 1997. 156f.
Dissertação (Mestrado) – Universidade estadual de Campinas, Campinas, 1997.
10

LIMA, J.A.R. Proposição de diretrizes para produção e normalização de resíduo de construção
reciclado e de suas aplicações em argamassas e concretos. 1999. 240f. Dissertação (Mestrado) - Escola
de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, EESC/ USP, São Carlos, 1999.
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MIRANDA, L. F. R. Estudo de fatores que influem na fissuração de revestimentos de argamassa com
entulho reciclado. 2000. 190f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2000.
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reciclados. 2000. 172 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, São
Paulo, 2000.
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desenvolvimento. 2000. 113f. Tese (Livre Docência) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP,
São Paulo, 2000.
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reciclados de resíduos de construção e demolição. 2001. 290f. Tese (Doutorado) – Programa de PósGraduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.
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ALTHEMAN (2002)17; BUTTLER (2003)18; ÂNGULO (2005)19; ALBUQUERQUE
(2005)20; CARRIJO (2005)21; MOTTA (2005)22; PRADO(2006)23 entre outros.
Visto que hoje o emprego de resíduos na fabricação de componentes destinados
à construção civil é um assunto que vem ocasionando no mercado uma demanda
crescente por desenvolvimento tecnológico desses produtos inovadores, e
aliando-se a este fato, seis anos de trabalhos desenvolvidos pela autora na área
de avaliação de desempenho de sistemas construtivos inovadores, pretende-se
neste trabalho, além de apresentar uma abordagem relativa aos agregados de
RCD reciclados (assunto este já abordado por outros autores), sistematizar
informações para o desenvolvimento de um sistema construtivo em alvenaria de
blocos de concreto com este resíduo.
Inicialmente, esta dissertação tinha como escopo principal a avaliação de
desempenho de paredes de alvenaria constituídas por blocos de concreto com
agregados reciclados de RCD, seguindo as especificações do Projeto de Norma
02:136.0124 (versão maio de 2006) - “Desempenho de edifícios habitacionais de
até 5 pavimentos”. Este projeto contava com o apoio financeiro da FINEP –
Financiadora de Estudos e Projetos, o qual não se realizou.
Assim, pretende-se fazer uma abordagem com relação aos ensaios e análises
necessários para a caracterização desse tipo de blocos e à avaliação de
desempenho de paredes de alvenaria constituídas por estes componentes,
tomando-se como base os requisitos apresentados pelo referido projeto de
norma, que visa atender as exigências dos usuários quanto ao comportamento
do edifício habitacional e seus sistemas em uso.
Como continuidade desta dissertação, pretende-se propor, por meio de um novo
projeto de pesquisa e contando com o apoio de agências de fomento como
prováveis indutores do conhecimento, a aplicação prática desta metodologia aqui
sistematizada, incluindo a fabricação de blocos de concreto, a construção de um
17

ALTHEMAN, D. Avaliação da durabilidade de concretos confeccionados com entulho de construção
civil. 2002. 114f. Relatório final das atividades de iniciação científica apresentado ao Fundo de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2002.
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19
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Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2005.
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protótipo destinado à realização de uma avaliação de desempenho, a elaboração
de um manual prático para a construção de habitações térreas unifamiliares,
além da realização de uma avaliação pós-ocupação.
A adoção de um sistema construtivo em blocos de concreto no desenvolvimento
deste trabalho justifica-se pelo fato da alvenaria constituir uma técnica
construtiva largamente difundida, não requerendo mão-de-obra especializada
para a sua execução.
Esta escolha foi balizada com o intuito de destinar esse sistema à construção de
unidades habitacionais térreas e de interesse social, uma vez que a produção de
moradias pelo processo de auto-ajuda (também conhecido como autoconstrução) é muito comum na periferia das cidades brasileiras.
Segundo SOUZA; KAUPATEZ (1985)25, a construção da casa pela própria família
ou com a ajuda de parentes e amigos sempre foi uma forma largamente utilizada
pela população de menores recursos para solucionar seu problema de moradia.
Esses autores observam que existe uma diferença entre o sistema de auto-ajuda
e o de ajuda-mútua, sendo que no primeiro caso os interessados, enquanto
famílias, canalizam seu esforço para um objetivo individual, ou seja, a sua
moradia; enquanto que ao contrário, quando se utiliza a ajuda-mútua, a
construção de moradia não é um fim em si mesmo, mas também um meio de
desenvolver formas autônomas de organização da população.

1.1 Objetivo
O objetivo desta dissertação é sistematizar informações para o desenvolvimento
de um sistema construtivo em alvenaria de blocos de concreto, fazendo-se uma
adequação na metodologia de desenvolvimento de sistemas construtivos
inovadores, para o uso de produtos com resíduos, em particular os RCD.
Considera-se o sistema construtivo na construção de habitações térreas
unifamiliares de interesse social.

1.2 Metodologia de pesquisa
A metodologia adotada para desenvolvimento desta dissertação foi embasada
em:
1. Observação de campo realizada em visita a usina de reciclagem de RCD para
acompanhamento do processo de segregação e reciclagem do resíduo;
2. Pesquisa bibliográfica de trabalhos relacionados ao emprego de resíduos na
fabricação de componentes destinados à construção civil, e em particular no caso
dos RCD, levantamento de dados relativos desde a etapa de geração do resíduo,
até a fase de reciclagem e emprego na fabricação de componentes;
3. Pesquisa de programas de gestão e de legislações e normas técnicas
aplicáveis aos RCD e aos agregados reciclados;

25
SOUZA, R.; KAUPATEZ, R.Z. A construção de moradias por ajuda mútua – experiência no Estado de São
Paulo. In: Tecnologia de edificações. São Paulo: Editora Pini, 1985, p.625-630.
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4. Entrevistas não-estruturadas com profissionais envolvidos na área de
reciclagem de RCD;
5. Reunião de base metodológica para sistematização de informações relativas
ao desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores e aspectos de avaliação
de desempenho;
6. Participação em cursos e eventos voltados para a questão relativa ao
gerenciamento e reciclagem de RCD.
A partir desses recursos obteve-se material diversificado como registros de
observações de campo em usinas de reciclagem, registros fotográficos, registros
de entrevistas não-estruturadas, artigos em jornais, documentos eletrônicos,
cadastros disponibilizados pela Prefeitura do Município de São Paulo, material
bibliográfico e anais de eventos.

1.3 Estrutura da dissertação
O desenvolvimento da dissertação inicia-se no Capítulo 2, onde são
apresentados aspectos relativos aos RCD. Aborda-se o processo de geração e
gestão desses resíduos, apresentando-se fluxogramas de plantas de reciclagem e
equipamentos utilizados para a britagem do material.
O Capítulo 3 é destinado aos agregados reciclados, onde apresentam-se
métodos voltados para sua amostragem, caracterização e separação, além da
periodicidade para controle da qualidade das propriedades desses agregados.
Apresenta-se também um panorama das políticas públicas, legislações, normas e
especificações técnicas aplicáveis aos RCD e aos agregados reciclados.
Aspectos relativos à fabricação de blocos de concreto são apresentados no
Capítulo 4, onde se discute a dosagem de concreto de consistência seca, além
de cuidados específicos devido ao emprego de agregados reciclados na mistura.
Propriedades apresentadas por concretos no estado fresco considerando
características conferidas devido ao emprego de agregados reciclados também
são apresentadas neste capítulo, além de metodologias adotadas como base
para o desenvolvimento de um sistema construtivo inovador.
Potenciais aspectos relativos à avaliação do produto são apresentados no
Capítulo 5.
No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas no desenvolvimento do
trabalho e um resumo da metodologia propriamente dita para o desenvolvimento
de um sistema construtivo inovador com incorporação de resíduo, fazendo-se
uma breve análise da viabilidade da substituição de agregados naturais por
agregados reciclados na fabricação de blocos de concreto.
Finalmente, no Anexo A apresenta-se na forma de um fluxograma a
sistematização de todas essas etapas envolvidas no desenvolvimento do sistema
construtivo.
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2 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
(RCD)
2.1 Fases de composição
Os Resíduos de Construção e Demolição, também denominados de RCD, são os
resíduos provenientes de atividades de construção, tanto de novas edificações e
obras de infra-estrutura, como de reformas e demolições.
A NBR 15116:200426 define resíduos da construção civil como:
“Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil e os resultantes da
preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto, solo, rocha, madeira, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.”
A Resolução CONAMA no 307 classifica os RCD como resíduos classe A, devendo
serem reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou destinados para áreas
de aterro de resíduos da construção civil.
São classificados por esta Resolução como resíduos classe A os reparos de
pavimentação, solos provenientes de terraplanagem, componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc), argamassa, concreto e prémoldados de concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc). No item 2.3.2 apresentase uma maior abordagem a respeito do conteúdo desta Resolução.
A composição dos RCD pode ser influenciada pelas práticas construtivas
adotadas na região, podendo sofrer ainda variações ao longo do tempo.
Por exemplo, segundo CARNEIRO et al. (2001)27, em países mais desenvolvidos
geram-se altos percentuais de papel e plástico, provenientes de embalagens de
materiais industrializados empregados nas construções, enquanto que nos paises
em desenvolvimento é gerada uma grande quantidade de resíduos de concreto,
argamassa, blocos, entre outros.
Pode-se citar também, o caso da madeira, muito presente em construções
americanas, por exemplo, tendo presença menos significativa em construções
brasileiras; além do gesso que é utilizado amplamente em construções de países
desenvolvidos, e que só recentemente vem sendo utilizado de forma mais
significativa nos maiores centros urbanos brasileiros.
Outros fatores como os tipos de materiais predominantes ou disponíveis na
região e o desenvolvimento de obras especiais como esgotamento sanitário,
restauração de centros históricos, entre outros, também podem influenciar na
composição.
26
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural –
Requisitos – ABNT NBR 15116. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 12p.

CARNEIRO, A.L. et al. Características do entulho e do agregado reciclado. In: CASSA, J.C.S; CARNEIRO, A.P.;
BRUM, I.A.S. (Org.). Reciclagem de entulho para a produção de materiais de construção. Salvador:
Editora UFBA, 2001. cap 5, p. 144-187.
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Já com relação a composição da fração mineral inorgânica deste resíduo, obtida
após a triagem e britagem dos RCD (o que altera provavelmente a composição
de fases), ZORDAN (1997) obteve na usina de reciclagem de Ribeirão Preto/ SP
dados que revelaram uma predominância de argamassas (37,4%) nos agregados
de RCD analisados, seguida por concreto (21,1%) e por materiais cerâmicos não
polidos (20,8%), conforme ilustrado na figura 1.
A predominância de argamassa já havia sido detectada por PINTO (1986) que
constatou que 64% do RCD da cidade de São Carlos/ SP (região vizinha de
Ribeirão Preto) era constituída for essa fase, seguida de 29% de materiais
cerâmicos.
Pedras
17,7%

Outros
0,5%

Argamassa
37,4%

Concreto
21,1%
Cerâmica
20,8%

Cerâmica
polida
2,5%

Figura 1. Porcentagem média dos constituintes do RCD analisado na caracterização
qualitativa (ZORDAN, 1997)

Outro estudo que obteve predominância da fase argamassa na composição dos
agregados reciclados, foi o realizado por ALBUQUERQUE (2005) que obteve 61%
de argamassa para a fração retida na peneira de malha 4,8 mm a partir de
resíduo proveniente da cidade de Londrina/ PR. Observa-se que este autor
empregou o método de apreciação petrográfica prescrito na NBR 7389:199228,
ao passo que ZORDAN (1997) e PINTO (1986) empregaram o método de análise
visual prescrito na NBR 15116:2004.
Esta mesma predominância da fase argamassa também foi observada em estudo
realizado por ETXEBERRIA et al. (2006)29 que obteve uma composição de 49,1%
de argamassa com agregados naturais, 43% de agregados naturais, 1,6% de
cerâmica, 5,3% de materiais betuminosos e 0,8% de outros matérias.
A classificação destes agregados segundo a NBR 10.004:200430, com relação à
concentração de diversas espécies químicas, é abordada no item 3.4.1.5.2.

28
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Apreciação petrográfica de materiais naturais para
utilização como agregados em concreto – ABNT NBR 7389. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.
29
ETXEBERRIA, M. et al. The role and influence of recycled aggregate, in “recycled aggregate concrete”. In:
Fourth Internacional RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, 2004,
Barcelona,
Espanha.
Anais
eletrônicos…
Disponível
em:
<http://congress.cimne.upc.es/rilem04/frontal/papers.htm> Acesso em 09 jun. 2006.
30
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos sólidos – Classificação – ABNT NBR
10.004:2004. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 71p.
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2.2 Geração de RCD
Segundo SCHNEIDER (2003), usualmente, a quantidade de resíduos gerados é
diretamente proporcional ao grau de desenvolvimento de uma cidade, resultado
das maiores atividades econômicas e dos hábitos de consumo decorrentes;
sendo assim que, os problemas relacionados com a gestão de resíduos sejam
mais intensos nas regiões metropolitanas do país.
Observa-se hoje, que nos Estados brasileiros ainda existe uma carência de
informações sobre as taxas de geração e as características dos resíduos gerados,
fato este também observado por SÃO PAULO (2004c)31 que comenta que há
dificuldades para a obtenção de dados, uma vez que, por exemplo, o último
inventário de resíduos sólidos industriais, disponível na CETESB, foi elaborado há
quase uma década, estando, portanto, desatualizado.
Por outro lado, dados da Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos
Industriais (ABETRE, 2003)32 e da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2005)33 não estão discriminados por
município.
Um dos primeiros levantamentos realizados no país quanto à geração de RCD foi
realizada por PINTO (1999), que apresentou dados da composição dos RSU em
alguns municípios brasileiros, conforme apresentado na figura 2.

Figura 2. Participação dos RCD na totalidade dos RSU gerados (PINTO, 1999)

31
SÃO PAULO (Cidade). Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente. Instituto de Pesquisas Tecnológicas. GEO cidade de São Paulo: panorama do meio ambiente
urbano. São Paulo: PMSP/SVMA/IPT; Brasília: PNUMA, 2004c.
32
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. Apresenta dados estatísticos
relativos a 2003. Disponível em: <http// www.abetre.com.br> Acesso em: 08 fev. 2006.
33
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama dos
Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo: ABRELPE, 2005.
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A partir destes dados pode-se observar a predominância dos RCD em relação aos
resíduos domésticos gerados, dados estes também observados em um
levantamento realizado mais recentemente por ALTHEMAN (2002), relativos à
cidade de Limeira/ SP.
Os dados apresentados na figura 3 demonstram a ocorrência de um crescimento
na geração de RCD enquanto que a variação na geração de resíduos domésticos
mantém-se a valores praticamente constantes; aumento este que pode ser
associado, por exemplo, à sazonalidade das atividades da construção civil e a
uma maior percepção de áreas de deposições irregulares de RCD na cidade.

dez/99

fev/00
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mar/01
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nov/01

fev/02
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Figura 3. Distribuição dos valores mensais de RCD e resíduos domésticos em Limeira/ SP
(EMDEL34, 2001 apud ALTHEMAN, 2002)

Segundo JOHN (2000), uma exceção quanto à geração de RCD em relação aos
demais resíduos, parece ser os Estados Unidos, onde a geração estimada de RCD
é inferior à dos resíduos domésticos: 463 kg/ habitante x ano de RCD (EPA,
1998) contra 720 kg/ habitante x ano de resíduo doméstico (EPA, 1996). Esta
disparidade da taxa de geração de resíduos per capita na economia norteamericana pode ser atribuída a uma menor geração de resíduos nas atividades
de construção, ou mesmo ao menor peso da construção na economia norteamericana, cerca de 6,5% do PIB (HENDRICKSON; HARVOATH, 2000 apud
JOHN, 2000). Observa-se que no Brasil a construção civil representa cerca de
16% do PIB (UNIEMP, 2006)35.
PINTO (2003) apud SCHNEIDER; PHILLIP JR (2005) apresentou uma estimativa
da geração de RCD na cidade de São Paulo no ano de 2003. Estimaram-se
aproximadamente 17 mil toneladas de RCD gerados por dia. Este volume seria
resultante das atividades de renovação, crescimento e manutenção da grande
área urbanizada do município, que segundo SEMPLA (2000) em 1994, atingiu
aproximadamente 826,1 km2, ou seja, 57,6% do total da área do município.

34
35

Empresa de Desenvolvimento de Limeira - EMDEL

INSTITUTO UNIEMP – Fórum permanente das relações universidade – empresa – UNIEMP. Apresenta dados
estatísticos sobre a construção civil. Disponível em: < http://wwwuniemp.org.br> Acesso em: 09 jan.
2006.
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Segundo PINTO (2000)36, estima-se que no Brasil, para cada m2 construído, 150
kg de RCD são gerados. Este autor estima ainda que para cada 250 m2 de área
construída há uma remoção de aproximadamente 10 caçambas de RCD.
PINTO (1999) considera que é factível se utilizar como estimativa da taxa de
geração de RCD por habitante, a média de algumas cidades brasileiras que é de
0,50 t/ habitante.
A partir da média dos valores apresentados na tabela 1 é possível se confirmar
este valor estimado.
Tabela 1. Taxa de geração de RCD em diversas localidades

LOCALIDADES

TAXA DE GERAÇÃO (t/hab./ano)

Santo André/ SP

0,51

São José do Rio Preto/SP

0,66

São José dos Campos/ SP

0,47

Ribeirão Preto/ SP

0,71

Jundiaí/ SP

0,76

Vitória da Conquista/ BA

0,40

Belo Horizonte/ MG (1)

0,34

Campinas/ SP (2)

0,62

Salvador/ BA (3)

0,23

FONTE: PINTO, 1999
Notas :
(1) Considerados apenas os RCD dispostos em aterro público – abril/1999
(SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU, 1999)
(2) PAULELLA; SCAPIM (1996)
(3) Considerados apenas os RCD dispostos em aterro público (EMPRESA DE
LIMPEZA URBANA DE SALVADOR – LIMPURB, 1999)

BAUM; KATZ (2005)37 também apresentam uma relação sobre a taxa de
geração, porém relacionando com o estágio de execução da obra. Esses autores
consideram que a quantidade de resíduo gerado durante a fase de acabamento é
três vezes maior do que a quantidade de resíduo gerada na fase de execução da
estrutura. Analisando dados obtidos a partir de um estudo realizado na região
norte de Israel foi observado que aproximadamente 0,2 m3 de resíduo é gerado
para cada 1 m2 de construção de uma nova residência.
Segundo CARNEIRO (2001), nas atividades de construção, ou mesmo em
reformas, o alto índice de perdas e a ausência de procedimentos de reutilização e
reciclagem são as principais causas da geração dos RCD. Este autor observa que
nem toda a perda se transforma efetivamente em resíduo, ficando uma parte
incorporada na própria obra.
36
PINTO, T.P. Recycling in construction sites: environmental responsability and cost reduction. In: CIB
Symposium on Construction & Environment – Theory into Practice. Anais…São Paulo: PCC/ USP, 2000. 1 CDROM.
37
BAUM, H. ; KATZ, A. Amounts and Composition of Construction Waste from Residential Buildings. In: RILEM
Proceedings PRO 40 - Use of Recycled Materials in Buildings and Structures – Contents, 2005. Proceedings...
Disponível em: <http://www.rilem.net/pro40_cont.php> . Acesso em: 14 ago 2006.
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FORMOSO et al. (1996)38 define desperdício como a fração evitável das perdas,
uma vez que as perdas possuem normalmente uma parcela inevitável e outra
economicamente viável de ser combatida.
É importante observar que parte da ocorrência das perdas pode ser evitada por
meio da implantação de programas de redução de perdas em canteiros de obras,
além da adoção, ainda na etapa de elaboração de projetos, de aspectos que
visem a racionalização das técnicas construtivas adotadas e compatibilidade
entre projetos, a fim de se evitar etapas de re-trabalho como, por exemplo, a
quebra de paredes para a instalação de tubulações. Observa-se ainda que parte
das perdas são inevitáveis, sendo inerentes, por exemplo, às características do
sistema construtivo adotado, ficando incorporadas à edificação e sendo
recuperadas apenas ao final de sua vida útil, na fase de demolição.
Visando um melhor conhecimento da ocorrência de perdas em canteiros de
obras, no final de 1996 foi iniciada uma pesquisa de âmbito nacional,
denominada de “Alternativas para a Redução do Desperdício de Materiais em
Canteiros de Obra”, o que culminou, entre outros aspectos, na verificação dos
índices de desperdícios de 16 materiais envolvidos em diversos serviços. Essa
pesquisa foi proposta pelo ITQC – Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade
da Construção, em conjunto com pesquisadores de universidades brasileiras,
contando com o apoio financeiro da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
(ROCHA, 1997)39.
A título de exemplo, segundo AGOPYAN et al. (2003)40, são apresentados
detalhadamente nesta pesquisa, os indicadores de perdas e consumo de
materiais dos serviços estrutura de concreto armado (abordando os materiais
concreto usinado e aço) e execução de alvenaria (tratando-se dos blocos e
argamassas de assentamento) e, também, de forma resumida, os indicadores
obtidos para os revestimentos de argamassa, gesso e cerâmica.
SOUZA; PALIARI (2005)41 considera que esta pesquisa constitui-se em um marco
para a realização de outras pesquisas, principalmente pela sua estruturação e
metodologia desenvolvida que permitiu entender amplamente a ocorrência das
perdas ao longo das etapas que o material percorre no canteiro de obras.
Um outro trabalho relativo às perdas, foi realizado por FORMOSO et al. (1996)
visando a classificação de perdas segundo sua natureza, momento de incidência
e origem. Um resumo deste trabalho é apresentado na tabela 2.

38
FORMOSO, C.T. et al. Perdas na Construção Civil: Conceitos, Classificações e Indicadores de Controle.
Revista Téchne, São Paulo, n.23, p. 30-33, jul. 1996.
39

ROCHA, S. Contabilidade das Perdas. Revista Téchne, São Paulo, n.27, p.14-19, mar. 1997.

40

AGOPYAN, V. et al. Alternativas para redução do desperdício de materiais nos canteiros de obras. In:
FORMOSO, C. T.; INO, A. (Ed). Inovação, gestão da qualidade & produtividade e disseminação do
conhecimento na construção habitacional. Porto Alegre: Coletânea Habitare, 2003. v.2, cap.10, p.224-249.
41
SOUZA, U.E.L; PALIARI, J.C. Gestão dos consumo de materiais nos canteiros de obras. Aplicação do concreto
produzido em central. Revista Concreto/ Ibracon, n.37, dez, jan, fev 2005.
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Tabela 2. Exemplos de perdas segundo sua natureza, momentos de incidência e origem –
modificado

NATUREZA

EXEMPLO

Produção de argamassa
em quantidade superior
Superprodução
necessária para um dia
de trabalho
Utilização de tijolos à
Substituição de vista em paredes de
componentes
alvenaria
a
serem
rebocadas
Parada na execução dos
Espera
serviços por falta de
materiais
Deslocamentos
desnecessários

Transporte

MOMENTO DE
INCIDÊNCIA

ORIGEM

Produção

Planejamento:
procedimento

Falta

de

Produção

Suprimentos:
falta
do
material em canteiro por
falha na programação de
compras

Produção

Suprimentos: falha na
programação de compras

Recebimento,
transporte,
produção

Gerência da obra: falha no
planejamento de locais de
estocagem
Planejamento: falha nos
sistemas
de
controle.
Produção
Recursos humanos: falta
de
treinamento
dos
operários
Planejamento: falta de
procedimentos referentes
Armazenamento
às condições adequadas
de armazenamento

Processamento

Necessidade de refazer
uma parede por não
atender aos requisitos de
controle (nível e prumo)

Estoques

Deterioração do cimento
estocado

Movimentos

Tempo
excessivo
de
deslocamento devido às
grandes distâncias de
entre-postos de trabalho
no andar

Produção

Gerência de obra: falta de
planejamento
da
sequência de atividades

Desníveis na estrutura

Produção,
inspeção

Projeto: falhas no sistema
de fôrmas utilizado

Produção
produtos
defeituosos

de

FONTE: FORMOSO et al., 1996

A partir da natureza das perdas apresentadas na tabela 2 é possível se verificar
que algumas ficam incorporadas ao processo, como é o caso de perdas ocorridas
devido à substituição de componentes ou pela produção de produtos defeituosos,
e outras saem ao final do processo construtivo como resíduos dos canteiros de
obra, como é o caso, por exemplo, das perdas devido a superprodução,
processamento e estoques, além da produção de produtos defeituosos também.
SOIBELMAN (1993)42 também apresenta um trabalho relativo a perdas, a partir
de um levantamento realizado em cinco obras localizadas em Porto Alegre. Na
tabela 3 apresenta-se uma síntese de resultados obtidos por este autor e por
outras pesquisas realizadas, bem como as perdas comumente adotadas pelas
composições de custo (perda teórica). Os índices de perda estão expressos pela
diferença, em termos percentuais, entre a quantidade de material adquirida e a
quantidade teoricamente necessária, medida no projeto (FORMOSO et al., 1996).

42
SOBEILMAN, L. As perdas de materiais na construção de edificações: sua incidência e seu controle.
1993. Dissertação (Mestrado) – Curso de pós-graduação em engenharia civil, UFRGS, Porto Alegre, 1993.
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Tabela 3. Índices de perdas totais nas diferentes obras (%) – modificado

Material

Média (1)

Pinto (1989) (2)

FINEP/ ITQC (3)

Perda Teórica

Aço

19,07

26,19

11,00

12,00

Cimento

84,13

33,11

56,00

15,00

Concreto

13,18

1,34

9,00

5,00

Areia

45,76

39,02

44,00

15,00

Argamassa

91,25

101,94

-

15,00

Bloco cerâmico

27,64

-

13,00

10,00

Tijolo maciço

26,94

12,73

13,00

10,00

FONTE: FORMOSO et al., 1996; SOUZA et al., 1998
Notas
(1) Média de cinco obras em Porto Alegre (SOIBELMAN, 1993)
(2) Valores de uma obra (PINTO, 1989)43
(3) Mediana de diversos canteiros (SOUZA et al., 1998)44

Os dados apresentados nesta tabela confirmam que a perda de materiais na
construção de edificações é efetivamente maior do que a normalmente aceita
pela indústria da construção em suas estimativas de custo, contribuindo assim de
uma forma significativa para a geração de resíduos de construção em canteiros
de obras (FORMOSO et al, 1996).
BUTTLER (2005)45 cita dados referentes a outras fontes geradoras de resíduos de
concreto, especificamente as fábricas de pré-moldados e usinas de concreto,
sendo porém, essas estimativas no Brasil ainda escassas.
Segundo este autor, dados obtidos em uma fábrica de pré-moldados de grande
porte do interior do Estado de São Paulo indicam volumes gerados de até 7m3/
dia de resíduos de concreto. Por outro lado, em fábricas menores, esse
desperdício situa-se em torno de 0,2m3/ dia, representando cerca de 2% da
produção total, sendo esses resíduos provenientes de componentes rejeitados
pelo controle da qualidade ao final das linhas de produção.
Dados fornecidos pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Concretagem - ABESC (2001)46, para a RMSP, apontam para um volume de cerca
de 18 a 35 m3/ dia de concreto residual gerados nas usinas de concreto, sendo
provenientes de sobras de concreto fresco ao final do processo.

43
PINTO, T.P. Perdas de materiais em processos construtivos tradicionais. São Carlos, UFSCAR,
Departamento de Engenharia Civil, 1989.
44
SOUZA, U. E. L.; PALIARI, J. C.; ANDRADE, A. C.; AGOPYAN, V. (1998). Os valores das perdas de
materiais nos canteiros de obras do Brasil. In: Congresso Latino Americano e Gestão na Produção de
Edifícios: Soluções para o Terceiro Milênio. Anais. v.1. São Paulo, EPUSP/PCC.
45
BUTTLER, A.M.; CORREA, M.R.S; RAMALHO, M.A. Agregados reciclados na produção de artefatos de concreto.
Revista Concreto - Ibracon, São Paulo, 37.ed., dez. 2005.
46
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, 2001, São Paulo, SP. Anais...
São Paulo: ABESC, 2001.
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2.3 Gestão dos RCD
2.3.1 Gestão de resíduos nos canteiros de obras
A experiência do SINDUSCON (2005)47 constitui um exemplo de iniciativa
implantada em canteiros de obra tendo como objetivo a minimização da geração
de resíduos por meio da implantação uma metodologia para gestão de resíduos
em canteiros de obras de onze construtoras da cidade de São Paulo.
Além deste objetivo principal, esta experiência intitulada “Programa de Gestão
Ambiental de Resíduos em Canteiros de Obras”, que teve início em janeiro de
2003 e término em setembro de 2004, também constatou outras vantagens,
conforme apresentadas na figura 4.

Melhoria na imagem da construtora
Adequação à legislação

7%
11%

Melhoria na administração dos resíduos

41%

Redução de custos

41%
46%

Conscientização ambiental

64%

Organização na obra

Figura 4. Vantagens identificadas no programa (CAMPOS, 2005)48

Com relação à redução dos resíduos gerados nestas obras, foram identificados os
seguintes fatores indutores, conforme apresentado na figura 5.

Melhoria dos projetos

16%
33%

2%

Outros
Melhoria nos processos
Reúso dos resíduos na própria obra

49%
Figura 5. Fatores indutores para redução dos resíduos (CAMPOS, 2005)

Como resultado da implantação desse programa, também foi publicado o manual
“Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil – A experiência do SindusCon
- SP”, que traz, dentre outros aspectos, diretrizes para o manejo e
acondicionamento dos resíduos gerados em canteiros de obra e apresenta
47

SINDICATO DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO. Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil – A
Experiência do SindusCon-SP. São Paulo: SINDUSCON-SP, 2005.
48
CAMPOS, A.A. Panorama da gestão dos resíduos da construção civil no Estado de São Paulo. In: Encontro
Nacional da Indústria da Construção, 77., 2005, Gramado, RS. Anais... Gramado: 2005. Disponível em:
<www.sindusconsp.com.br>Acesso em: 06 fev. 2005.
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algumas soluções de destinação para os resíduos, conforme resumo apresentado
na tabela 4.
Tabela 4. Resumo do fluxo dos resíduos em canteiros de obras

TIPOS DE
RESÍDUOS

CUIDADOS
REQUERIDOS

DESTINAÇÃO

Blocos de concreto, blocos
cerâmicos, argamassas,
outros componentes

Aproveitamento como agregado

Áreas de Transbordo e Triagem, Áreas para
Reciclagem ou Aterros de resíduos da
construção civil

Madeira

Separação da serragem dos
demais resíduos de madeira

Reciclagem, reutilização ou o uso como
combustível em fornos ou caldeiras

Plástico (embalagens,
aparas de tubulações, etc)

Máximo aproveitamento dos
materiais contidos e a limpeza da
embalagem

Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva

Papelão e papéis
(escritório)

Proteger de intempéries

Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva

Metal (ferro, aço, fiação
revestida, arames, etc)

Não há

Empresas, cooperativas ou associações de
coleta seletiva

Serragem

Ensacar e proteger de
intempéries

Reutilização dos resíduos em superfícies
impregnadas com óleo para absorção e
secagem, produção de briquetes (geração de
energia) ou outros usos

Gesso em placas
acartonadas

Proteger de intempéries

Reciclagem pelo fabricante ou empresas de
reciclagem

Gesso de revestimento e
artefatos

Proteger de intempéries

Aproveitamento pela indústria gesseira e
empresas de reciclagem

Solo

Examinar a caracterização prévia
dos solos para definir destinação

Quando não contaminados, destinar a
pequenas áreas de aterramento ou em aterros
de resíduos da construção civil (licenciados)

Telas de fachada e de
proteção

Não há

Possível reaproveitamento para a confecção
de bags e sacos ou até mesmo por
recicladores de plásticos

Poliestireno expandido

Confinar, evitando dispersão

Possível destinação para empresas,
cooperativas ou associações de coleta seletiva

Materiais, instrumentos e
embalagens contaminados
por resíduos perigosos
(embalagens plásticas e de
metal, broxas, pincéis,
trinchas, panos, trapos,
estopas etc.)

Maximizar a utilização dos
materiais para a redução dos
resíduos a descartar

Encaminhar para aterros licenciados para
recepção de resíduos perigosos

FONTE: SINDUSCON, 2005

A Resolução Conama no 307 também traz formas de destinação que devem ser
adotadas para os RCD, conforme será abordado no Capítulo 4.
Segundo SINDUSCON (2005), cerca de 75% do total de RCD gerado na cidade
de São Paulo seriam provenientes da construção informal, ficando a construção
formal responsável por cerca de 15 a 30% da massa gerada. Porém apesar de
representar uma parcela menor em relação à construção informal, estes resíduos
também podem ser destinados da mesma maneira desordenada, causando
impactos ambientais significativos e expondo a atividade de construção
empresarial a riscos de autuações e penalidades decorrentes da
responsabilização por crime ambiental.
Assim, com o intuito de se evitar o despejo de resíduos em bota-fora ilegais, o
Sinduscon – SP recomenda o uso de caçambeiros cadastrados segundo listragem
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disponibilizada pela LIMPURB49. Esta listagem encontra-se disponível nos sites
www.limpurb.sp.gov.br e www.sindusconsp.com.br.
É importante se observar que esse cadastro é de fundamental importância, uma
vez que, segundo FERRAZ et al.(2001)50, foram detectadas ocorrências de que
algumas empresas que iniciaram a participação nas ATT acabaram por desistir da
empreitada pela “facilidade” de dispor em lixões irregulares; observando ainda
que, além disso, é necessário que o gerador de pequeno e grande porte seja
alertado da sua co-responsabilidade na destinação dos resíduos e só utilize
serviços que dêem garantias quanto à destinação ambientalmente satisfatória.
Apenas a título informativo, outra iniciativa com relação à gestão de resíduos em
canteiros, segundo SOUZA; PALIARI (2005), é um grande programa de
intervenção em canteiros de obras denominado GESCONMAT, que está sendo
desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
a Universidade Federal de Goiás (UFG) e apoiada pelo Programa Habitare51 da
FINEP e pelo SindusCon-SP, que pretende, dentre outros objetivos, aprimorar e
operacionalizar a postura de gestão contínua do consumo de materiais nos
canteiros, permitindo que a mesma seja utilizada permanentemente pelas
empresas construtoras.

2.3.2 Gestão pública dos RCD
Na ausência de planos de gestão de resíduos na imensa maioria dos municípios
brasileiros há até pouco tempo, as soluções adotadas eram sempre
emergenciais, apenas deslocando os problemas gerados pela deposição irregular
de RCD de determinadas regiões das cidades para outras.
PINTO (1999) apresenta soluções para os problemas provocados pela deposição
irregular de RCD em áreas urbanas, por meio da implantação de uma política de
gestão, que é constituída por diretrizes oriundas da própria observação das ações
de agentes coletores:
9 Adoção de novos procedimentos aliados à gestão tradicional de resíduos
domiciliares e à introdução de programas como a coleta seletiva, reciclagem
de embalagens e compostagem de resíduos orgânicos;
9 Obtenção de resultados significativos em termos de limpeza urbana,
permitindo a redução expressiva de custos municipais pela abolição de
limpezas de áreas com deposições irregulares;
9 Maior atendimento de demandas sociais, como infra-estrutura urbana
(pavimentação e drenagem) e edificações (habitações e postos de saúde),
freqüentes principalmente na periferia das cidades brasileiras, devido ao
emprego dos materiais reciclados alternativos;
9 Oferta de áreas públicas de pequeno porte destinadas à recepção de
pequenos volumes, limitados à quantidade transportável em veículos
49

Empresa de Limpeza Urbana da cidade de São Paulo - LIMPURB
FERRAZ, G. R. et al. Estações de Classificação e Transbordo na Cidade de São Paulo. In: IV Seminário de
Desenvolvimento Sustentável e a Reciclagem na Construção Civil – Materiais Reciclados e suas Aplicações, São
Paulo, SP. Anais... São Paulo: IBRACON, 2001.
51
PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE HABITAÇÃO – HABITARE. Homepage do Programa. Disponível em: <
http://habitare.infohab.org.br/ > Acesso em 25 out.2005.
50
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particulares ou pequenos veículos de agentes informais de coleta, e de médio
porte destinadas à recepção de maiores volumes de RCD, onde realizam-se a
reciclagem dos resíduos ou a acumulação e transbordo para outra área onde
aconteça o processamento52;
9 Alteração da destinação dos resíduos, interrompendo-se o contínuo
aterramento de materiais plenamente reaproveitáveis e o inexorável
esgotamento das áreas que dão sustentação ao desenvolvimento urbano,
possibilitando, além da intensa reciclagem dos RCD, novas formas de
destinação para outros tipos de resíduos que com ele são descartados:
reciclagem de embalagens, compostagem de resíduos orgânicos e podas
vegetais, desmontagem e reaproveitamento de resíduos volumosos.
São importantes para a definição e operação das pequenas áreas, aspectos como
o incentivo constante à entrega voluntária de resíduos, o nucleamento de
pequenos coletores para atendimento de geradores locais, a definição de bacias
de captação de resíduos que, a partir de informações relativas às características
da população e do sistema viário, altimetria, alcance dos coletores, raio de ação,
tipo de veiculo e outros aspectos. Para o sucesso da adesão dos grandes
coletores aos novos procedimentos é essencial que as novas áreas (médias)
designadas para disposição sejam convenientes à sua lógica de mercado e
estejam estabelecidas em locais tão ou mais próximos que os bota-foras
existentes (PINTO, 2001)53.
Na cidade de São Paulo, segundo relatos de SCHNEIDER (2003), na gestão
municipal 1989-1992 foi implantada uma política para gestão dos RCD, com o
início da operação do Aterro Itatinga (figuras 6, 7 e 8), na zona sul do município,
para recebimento exclusivo de RCD, onde teve início a operação do primeiro
equipamento para a reciclagem de RCD implantado no Brasil, destinado à
produção de agregados reciclados para sub-base de pavimentação de vias.

Figuras 6, 7 e 8. Aterro de Itatinga/ SP. Vista da paisagem inicial e do volume total de
resíduo que foi depositado neste local (PINTO, 2005)54
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A atração dos grandes volumes para as áreas de médio porte deve culminar com o seu processamento em
centrais de reciclagem instaladas no mesmo local, coerentemente com a lógica da redução dos ciclos de
transporte dos resíduos, ou, minimamente, possibilitar sua acumulação e transbordo para outros locais de
processamento (PINTO, 1999).
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PINTO, T.P. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em Áreas Urbanas – da Ineficácia a um Modelo
de Gestão Sustentável. In: CASSA, J.C.S; CARNEIRO, A.P.; BRUM, I.A.S. (Org.). Reciclagem de entulho para
a produção de materiais de construção. Editora UFBA, Salvador, 2001. cap 3, p. 78-113.
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PINTO, T.P. Panorama dos resíduos da construção civil – Estado de São Paulo. In: Seminário regional de
resíduos sólidos, 2005, São Paulo, Brasil. Anais... São Paulo: MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005.

19
SCHNEIDER (2003) relata ainda os seguintes fatos:
¾ A gestão 1993-1996, descaracterizou o Aterro Itatinga com a disposição no
local de resíduos domiciliares, que resultou em revolta da população do bairro
e destruição do equipamento de reciclagem. Dessa forma, entre 1993 e 2000,
as ações de governo voltadas para os RCD restringiram-se, praticamente, à
coleta corretiva das deposições irregulares destes resíduos;
¾ A partir de 2001 surgem, no município de São Paulo, indícios da retomada
das diretrizes da política para RCD na gestão 1989-1992: o equipamento de
reciclagem é recuperado, uma empresa é contratada para sua operação, e
desenvolve-se um arcabouço legal e técnico para sustentação dessa política
de gestão;
¾

É publicado um conjunto de diretrizes para facilitar a deposição correta do
RCD (Decreto 42.217 /2002)55, e estabelecer responsabilidades aos geradores
de RCD (Lei Municipal 13.298/2004a56) e, normas técnicas para o uso de
agregado reciclado (Resolução SIURB 32/2003)57. A publicação da Resolução
CONAMA no307, que estabelece diretrizes para a gestão municipal dos RCD,
reforça a sustentação dessa política de gestão.

Segundo SÃO PAULO (2004c), no ano de 2000, a LIMPURB estimou 491 pontos
de deposição irregular no município, por ocasião de estudos para uma gestão de
RCD na cidade. Entre 21.11.2002 e 19.11.2003, foram emitidas 24.100 ordens
de serviço para remoção desses resíduos, conforme apresentado na figura 9.

55

SÃO PAULO (Cidade) Decreto n° 42.217 de 24 de julho de 2002. Discorre sobre o uso de áreas destinadas ao
transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos. Disponível em : http://www.ietsp
Acesso em 04 jan.2006
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SÃO PAULO (Cidade) Lei n° 13.298 de 05 de outubro de 2004a. Dispõe sobre as responsabilidades e
condições
de
remoção
de
entulho,
terra
e
materiais
de
construção.
Disponível
em:
http://www.sindusconsp.com.br Acesso em 08 nov. 2005.
57
SÃO PAULO (Cidade) Portaria 32/SIURB G/2003. Dispõe sobre a especificação de serviço PMSM/ SP ETS –
001/2002 para camada de reforço de subleito, sub-base e base mista de agregado reciclado de resíduos sólidos
de construção civil. Disponível em: http://<www.ietsp.com.br> Acesso em 12 dez. 2005.
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Figura 9. Número de ordens de serviço para remoção de resíduos sólidos descartados de
forma irregular, por subprefeitura (LIMPURB/ SSO apud GEO, 2004)

Analisando-se os dados apresentados na figura 9 observa-se que até o final de
2003 a renovação, o crescimento e a manutenção da área urbanizada do
município ainda era responsável pela produção diária de um grande volume de
resíduos.
Em 2003 a Prefeitura de São Paulo regulamentou a questão relativa às diretrizes
estabelecidas por essa Resolução, por meio do Decreto 42.217 que divide os
resíduos gerados em quatro categorias diferentes e estabelece que as pequenas
descargas de até 1 m3 devem ser entregues nos Ecopontos (pontos de entrega
voluntária) e as descargas maiores (como no caso das caçambas com
aproximadamente 4 m3) devem ser entregues nas Áreas de Transbordo e
Triagem (ATT).
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Hoje, segundo informações da PMSP (2006)58, a situação atual do estágio de
implantação dos locais de destinação de RCD na região do município de São
Paulo é 6 Ecopontos instalados (conforme apresentado na figura 10), havendo a
previsão para o ano de 2006 de 45 locais no total. A intenção é a implantação de
um total de 96 locais, sendo um em cada distrito da cidade.

5- Recursos transferidos para execução da obra

(10)

8- Áreas vistoriadas – Aguardando disponibilização (11)

Figura 10. Estágio de implantação dos Ecopontos (MELLO, 2006)59
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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO – PMSP. Informa notícias sobre a gestão de RCD na cidade de
São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/notícias/sec/servicos_e_obras> Acesso em 21
fev. 2006.
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MELLO, M.F.B. Gestão dos resíduos da construção civil no município de São Paulo. In: VII Seminário de
Desenvolvimento Sustentável e Reciclagem na Construção Civil, 2006, São Paulo, Brasil. Anais ... São Paulo:
IBRACON, 2005
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Com relação às Áreas de Transbordo e Triagem – ATT, a situação em maio de
2006 eram de 2 ATT em funcionamento e 5 ATT com licença provisória de
funcionamento. São áreas destinadas ao recebimento de RCD e resíduos
volumosos gerados e coletados por agentes privados, onde realiza-se a triagem
dos resíduos recebidos, eventual transformação e posterior remoção para
adequada deposição.
Segundo PMSP (2006), todo o RCD classe A descartado nos Ecopontos que antes
eram encaminhados ao Aterro de Inertes de Itaquera (privado) e à usina de
reciclagem (pública) instalada no mesmo local, onde este RCD era beneficiado
como agregado reciclado ou utilizado no próprio aterro, e que hoje encontram-se
desativados, são encaminhados atualmente para os Aterros de Inertes de
Parelheiros, Parque Novo Mundo e Jardim Damasceno. Os demais materiais
recicláveis descartados nos Ecopontos, como metais, papel e plástico, são
encaminhados para as Centrais de Triagem do Programa de Coleta Seletiva
Solidária e os resíduos sem possibilidade de reciclagem ou reaproveitamento são
encaminhados para os aterros sanitários São João e Bandeirantes.
Apesar das iniciativas adotadas pela PMSP, SCHNEIDER; PHILIPPI JR (2005)
fazem uma análise da situação atual da gestão municipal, observando que em
2005, a coleta de deposições irregulares ainda era a principal estratégia de
enfrentamento dos problemas derivados do acúmulo de RCD em áreas de
domínio público e a maior consumidora dos recursos.
Ainda com relação à efetividade da gestão pública de RCD no município, PINTO
(2003) apud SCHNEIDER; PHILIPPI (2005) comenta que a atração de RCD para
os transbordos e o aterro de inertes, em 2003, foi pouco mais de 17% do total
estimado de RCD gerado.
Este baixo percentual na eficácia da estratégia de atração de RCD pode ser
atribuído pela oferta gratuita de áreas públicas para os geradores e
transportadores privados indicando que, se houvesse uma oferta maior de áreas
públicas para a deposição de RCD sua captação seria maior e portanto, seria
menor a deposição irregular.
WHITTON JUNIOR (2005)60 também cita que a demora no processo de
licenciamento de áreas de destinação de RCD, a falta de técnicos para a
fiscalização de infratores e o fato de que aproximadamente 60% das construções
brasileiras são informais, são fatores que contribuem para o panorama atual.
Com relação às políticas públicas em vigor no Brasil, observa-se que a situação
ocasionada pela ausência de uma política nacional voltada para a gestão de RCD
começou a se alterar apenas em 2002, quando entrou em vigor a Resolução no
307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Esta resolução, apesar de não constituir um fator de ordem legal, estabelece que
os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, em áreas de bota-fora, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e
em áreas protegidas por lei. Disciplina ações necessárias para minimizar os
impactos ambientais, além de implementar instrumentos e responsabilidades.
60
WHITTON JUNIOR, F.O. Gestão dos resíduos da construção civil no município de São Paulo. In: Gestão e
Reciclagem do RCD – Avanços e Desafios, 2005, São Paulo, Brasil. Anais ... São Paulo: PCC, Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, 2005.
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Na tabela 5 está apresentada a classificação e as formas de destinação adotadas
para os resíduos da construção civil, segundo a Resolução CONAMA no 307.
Tabela 5. Classificação dos resíduos da construção civil

Resíduos

CLASSE A

Classificação

Reutilização/
Reciclagem

Destinação

Reparos de pavimentação, solos
provenientes de terraplanagem,
componentes cerâmicos (tijolos,
ou Áreas de aterro de
blocos,
telhas,
placas
de Reutilizados
revestimento, etc), argamassa e reciclados na forma de resíduos da construção
civil
concreto, pré-moldados de concreto agregados
(blocos, tubos, meios-fios, etc)

CLASSE B

Disposição em áreas de
armazenamento
Plásticos, papel, papelão, metais, Recicláveis para outras
temporário, permitindo
vidros, madeiras e outros
destinações
a sua utilização ou
reciclagem futura

CLASSE C

Produtos oriundos do gesso

Não
há
tecnologias
Em conformidade com
desenvolvidas
ou
normas
técnicas
aplicações
econômicas
específicas
viáveis

CLASSE D

Tintas, solventes, óleos, amianto61
e outros ou aqueles contaminados
Perigosos
oriundos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros

Em conformidade com
normas
técnicas
específicas

FONTE: Resolução CONAMA no 307

Como decorrência desta Resolução todos os municípios estão obrigados a
implantar um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, que estabelece a responsabilidade dos geradores, sejam eles públicos ou
privados, pela destinação correta destes resíduos. Cabe ao município definir,
regulamentar e fiscalizar as formas por meio das quais estes agentes devem
exercer suas responsabilidades.
Foram estabelecidos por esta resolução, os seguintes prazos para a adequação
dos geradores62:
¾ Programas municipais de gerenciamento: elaboração até 02 de janeiro de
2004 e implementação até 02 de junho de 2004;
¾ Projetos de gerenciamento de resíduos:
ambiental até 02 de janeiro de 2005;

aprovação

ou

licenciamento

¾ Municípios e distrito federal: cessar disposição até 02 de junho de 2004.
O SindusCon – SP, iniciou, em janeiro de 2005, uma pesquisa sobre o panorama
da gestão dos resíduos da construção civil no Estado de São Paulo. Enviou 645
correspondências para as prefeituras dos municípios do Estado, sendo que até
julho de 2005, apenas 43 municípios haviam enviado resposta. Os resultados
obtidos indicam que:
¾ 25 municípios não possuem programa;
61

Observa-se que em 16.08.2004 foi publicada a Resolução CONAMA no348 que inclui o amianto na classe de
resíduos perigosos.

62
Geradores são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou
empreendimentos que gerem os resíduos definidos na Resolução CONAMA no307.
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¾ 17 municípios possuem programa parcial; e
¾ 1 município (Botucatu) possui programa municipal aprovado e implantado
Na figura 11 apresenta-se a quantidade de prefeituras que deram resposta à
correspondência enviada pelo SindusCon-SP e porcentagem e relação ao total
enviado por região.

Figura 11. Quantidade de prefeituras que responderam e porcentagem em relação ao
total enviado por região (SINDUSCON, 2005)

A partir desses dados é possível constatar que há uma falta de comprometimento
das prefeituras quanto a implantação dos programas municipais, situação esta
que pode ser atribuída ao fato de que esta Resolução não possui poder de lei e
que atualmente em diversos estados e municípios brasileiros faltam políticas
públicas que regulamentem a situação, além da falta de incentivos fiscais e
tributários por parte do poder público.
Um exemplo da falta de envolvimento do poder público é o caso da Política
Nacional de Resíduos Sólidos que hoje não possui mais uma data de previsão
para aprovação, apesar da comissão de estudos ter sido iniciada em 2001. O
anteprojeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, preparado pela
Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, do Ministério
do Meio Ambiente, que apresenta dentre suas metas:
9 Disciplinar a gestão integrada de resíduos sólidos;
9 Melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente;
9 Mudar os padrões de consumo em todos os setores envolvidos (fabricação e
consumidores);
9 Incentivar a reciclagem de outros materiais (incentivos tributários para a
indústria recicladora); e
9 Legalizar e conseqüente promover a segurança jurídica ao setor de resíduos
sólidos.
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A nível do Estado de São Paulo, apresenta-se na tabela 6 um panorama atual do
marco regulatório aplicável à gestão de resíduos da construção civil.
Tabela 6. Marco regulatório aplicável a gestão de resíduos da construção civil, vigentes
no Estado de São Paulo

REFERÊNCIAS

ENFOQUE

MARCO REGULATÓRIO – SP

63

Lei Federal nº 9605 ,
dos Crimes Ambientais
(publicada em fevereiro
de 1998)

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências

Resolução SMA no 4164
(publicada em outubro
de 2002)

Procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de resíduos
inertes e da construção civil no Estado de São Paulo

Decreto
no
42.217
(PMSP) (publicada em
setembro de 2002)

Regulamenta a Lei no 10.315 (abril/1987) - uso de áreas destinadas ao
transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos

Lei no 13.478/04b65,
13522/03
(complementar),13782/
04
(complementar)
(publicada em outubro
de 2004)

Dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de
São Paulo; cria e estrutura seu órgão regulador; autoriza o Poder Público a
delegar a execução dos serviços públicos mediante concessão ou
permissão; institui a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, a Taxa
de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – TRSS e a Taxa de Fiscalização
dos Serviços de Limpeza Urbana – FISLURB; cria o Fundo Municipal de
Limpeza Urbana – FMLU; classifica os grandes geradores, incluindo
condomínios não residenciais e dá outras providências

Lei no 12.30066 (em
processo
de
regulamentação)
publicada em março de
2006

Foi sancionada pelo Governador Geraldo Alckmin instituindo a Política
Estadual de Resíduos Sólidos que define princípios e diretrizes

Além destas referências pode-se citar também, a nível do município de São
Paulo, a listagem de serviços divulgada pela Prefeitura Municipal de São Paulo,
onde aceita a oferta do uso de novos agregados, desde obedeçam à
especificação técnica e às condições favoráveis de preço.
Com relação aos incentivos públicos, pode-se citar a iniciativa da Caixa
Econômica Federal, que em 2005 abriu novas linhas para financiamento de
implantação e ampliação de instalações físicas para: recepção, transbordo e
triagem; reciclagem; aterros visando reservação ou destinação final; aquisição
de materiais, máquinas e equipamentos; e execução das ações complementares
63
BRASIL. Lei n° 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.lei.adv.br/9605-98.htm> Acesso em: 10 dez. 05
64
SÃO PAULO (Estado). Resolução SMA no 41, de 17 de outubro de 2002. Dispõe sobre procedimentos para o
licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e da construção civil no Estado de São Paulo. Disponível
em: http://<www.ietsp.com.br> Acesso em: 12 dez. 2005.
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SÃO PAULO (Cidade). Lei n° 13.478, de 05 de outubro de 2004b. Dispõe sobre a organização do Sistema de
Limpeza Urbana do Município de São Paulo; cria e estrutura seu órgão regulador; autoriza o Poder Público a
delegar a execução dos serviços públicos mediante concessão ou permissão; institui a Taxa de Resíduos Sólidos
Domiciliares – TRSD, a Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – TRSS e a Taxa de Fiscalização dos
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<http://www.sindusconsp.com.br> Acesso em: 08 nov. 2005.
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SÃO PAULO (Estado) Lei n° 12.300, de março de 2006. Institui a política estadual de resíduos sólidos e
define princípios e procedimentos. Política estadual de resíduos sólidos – São Paulo. In: VII Seminário de
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de educação ambiental e trabalho social. Para orientação, tanto aos agentes
envolvidos na gestão e na operação dos RCD, bem como aos possíveis
proponentes de financiamento para empreendimentos, foram disponibilizados
pela Caixa dois manuais de orientação:
 Volume 1 – Manual de Orientação – Como Implantar um Sistema de
Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil nos Municípios; e
 Volume 2 – Manual de Orientação – Procedimentos para a Solicitação de
Financiamento.

2.4 Reciclagem da fração mineral dos RCD
2.4.1 Usinas de reciclagem móveis
As plantas móveis surgiram com a grande difusão do uso de agregados
reciclados em pavimentos, principalmente no exterior.
De acordo com BANTHIA e CHAN (2000) apud LEITE (2001), quando se deseja
reciclar um pavimento, isso ocorre, na maioria das vezes, no mesmo local onde
se quer construir o novo. Para diminuir gastos com extração e transporte de
materiais realiza-se a reciclagem dos resíduos produzidos e utiliza-se este
material no mesmo local de origem para construção do novo pavimento. Desta
maneira, é mais interessante que o beneficiamento do material a ser utilizado
ocorra o mais próximo possível da fonte consumidora.
A maioria das plantas móveis consistem de um britador e um separador
magnético para as barras de aço presentes nos concretos estruturais, e sistema
de peneiramento acoplado. Necessitam de reduzida mão-de-obra e pouco tempo
para montagem e desmontagem das plantas (TURLEY, 1998)67.
Algumas das vantagens dessas plantas móveis são descritas abaixo, segundo
CAIRNS; DI NIRO; DOLARA (1998)68:
9 Menor custo (cerca de 5% se comparado com as plantas fixas);
9 Menor tempo de instalação; e
9 Redução dos custos de transporte do material até a planta de reciclagem.
A figura 12 apresenta um exemplo de planta móvel.

67
68

TURLEY, W. Concrete crushing: Creole style. Rock Products, v.101, n. 8, p.44-46, 1998.

CAIRNS, R.; DI NIRO, G.; DOLARA, E. The use of RAC in prefabrication. In: DHIR, R. K.; HENDERSON, N. A.;
LIMBACHIYA, M. C. (Ed.). Sustainable Construction: Use of Recycled Concrete Aggregate. London:
Thomas Telford Pub., 1998. p. 371-379.
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Figura 12. Exemplo de planta móvel para a produção de reciclados (METSO MINERALS,
2006)69

2.4.2 Usinas de reciclagem fixas
As plantas fixas para reciclagem de RCD constituem a grande maioria dos tipos
existentes, apesar de apresentarem como desvantagens os altos investimentos e
a necessidade de grandes áreas para a implantação.
De acordo com CAIRNS; DI NIRO; DOLARA (1998), as principais vantagens deste
tipo de planta de reciclagem são:
9 possibilidade de obtenção de produtos reciclados mais diversificados e de
melhor qualidade que os produzidos pelas plantas móveis; e
9 possibilidade de utilização de equipamentos maiores e mais potentes que
possibilitam melhor processo de britagem, retirada de impurezas e
peneiramento que os equipamentos utilizados em plantas móveis.
A experiência brasileira com equipamentos de maior porte teve início em 1991. A
implantação desses equipamentos ocorreram em alguns municípios como
resultado de planos de gestão dos RCD, e, em outros, como mera aquisição de
equipamentos de forma desordenada de um planejamento de ações, eliminando
em alguns casos, qualquer impacto positivo da presença das instalações de
reciclagem (PINTO, 1999).
Na fase de instalação de uma planta de reciclagem, deve ser levada em
consideração três pré-requisitos básicos (BRITO FILHO,1999)70:

69

METSO
MINERALS.
Apresenta
dados
sobre
britagem
<http://www.metsominerals.com.br> Acesso em: 13 jul. 2006

de

entulho.

Disponível

em:
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BRITO FILHO, Jerson A. Cidades versus entulho. In: SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A
RECICLAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2., 1999, São Paulo. Anais... São Paulo: Comitê Técnico do IBRACON;
CT 206 – Meio Ambiente, 1999. p.56-67.
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¾ volume de geração de resíduo de construção e demolição possível de
ser reciclado, a fim de se definir a capacidade operacional a ser
instalada;
¾ o tipo de material e a aplicação que se pretende para o mesmo;
¾ local de instalação da unidade recicladora.
Na escolha do local de implantação de uma usina de reciclagem, o ideal é que
esta área seja implantada com o intuito de se reduzir custos e distâncias de
transporte, pois segundo VALVERDE (2001)71 o transporte corresponde a cerca
de 2/3 do preço final do agregado.
LEVY (2001) também observa que devido ao grande volume extraído e o baixo
preço unitário, grandes distâncias de transporte, entre consumidor e centro
produtor, tornam-se inviáveis do ponto de vista econômico, citando o caso da
França, que segundo a Union Nationale des Producteurs dês Granulats,
considera-se que o custo do transporte de pedra britada por 50 km equivale ao
preço na origem, isto é, ao custo total da extração, beneficiamento e
comercialização, acrescido do lucro.
No Brasil, como não existe ainda preocupação com demolição seletiva e boa
parte dos resíduos é gerada na fase de construção, o agregado reciclado
produzido é normalmente misto, ou seja, uma mistura de concretos, cerâmicas,
rochas naturais, entre outros, sendo que cada uma destas fases possui
características muito variáveis. LAURITZEN (2004)72 observa que a demolição
deveria ser considerada a primeira e não a última fase da vida de uma
edificação, uma vez que geralmente é preciso se demolir uma edificação antiga
onde uma nova será construída.
Segundo ANGULO et al. (2001)73, devido a esta variabilidade apresentada pelo
material, a triagem visual realizada em usinas de reciclagem, para separação dos
RCD em cinza (predominantemente resíduos à base de cimento) e vermelho
(predominantemente resíduos cerâmicos, solos etc), apresenta-se pouco
eficiente para se diferenciar propriedades físicas dos agregados produzidos como
absorção de água e massa específica aparente, propriedades fundamentais para
definir a resistência mecânica dos concretos com eles produzidos.
Um exemplo da aplicação dessa separação visual dos RCD em cinza e vermelho
era realizada na usina de reciclagem de Itaquera / SP, conforme apresentado na
figura 13.
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VALVERDE, F.M. Balanço Mineral Brasileiro 2001. Departamento Nacional de Produção Mineral.
Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br> Acesso em: 30 jul.2005
72
LAURITZEN, E. K. Recycling of Concrete – An Overview of Development and Challenges. In: Fourth
Internacional RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, 2004, Barcelona,
Espanha. Anais eletrônicos… Disponível em: <http://congress.cimne.upc.es/rilem04/frontal/papers.htm>
Acesso em 09 jun. 2006.
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ÂNGULO, S.C. et al. Utilização de pilhas de homogeneização para controle de agregados miúdos de resíduos
de construção e demolição reciclados. In: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 2001, Lisboa. Anais... Lisboa:
Construção 2001, 2001. Disponível em: < http://www.reciclagem.usp.br> Acesso em: 10 nov. 2005.
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Figura 13. Esquema do processo de reciclagem da pilha cinza (Pc) para obtenção do
material cinza – Usina de Itaquera/ SP (CARRIJO, 2005)

Segundo CARRIJO (2005), nesta usina, o mesmo britador de impacto é utilizado
para a britagem das duas pilhas (Pc e Pv), mas estas não são misturadas no
momento da britagem. A pilha cinza (Pc), após britagem e peneiramento origina
agregados com quatro diferentes faixas granulométricas e a pilha vermelha (Pv)
origina a bica corrida após a britagem, não possuindo classificação quanto à sua
granulometria, sendo observada a presença de uma grande quantidade de
agregados miúdos e material pulverulento. Os contaminantes de ambas as pilhas
(papel, plástico, madeira, etc.) são retirados manualmente, e um separador
magnético auxilia na eliminação de impurezas (sucatas) como as armaduras das
peças de concreto.
Segundo ALTHEMAN (2002) a separação dos materiais não minerais e
contaminantes, executada antes da britagem, tem grande influência no teor de
impurezas.
Esta separação geralmente é feita manualmente, onde consiste na retirada visual
de frações (dimensões passíveis de serem vistas pela mão-de-obra), o que
implica que esta remoção não é total.
As usinas nacionais de reciclagem apresentam no geral o esquema apresentado
na figura 13, sendo que algumas se quer apresentam separadores magnéticos e
a etapa de classificação dos agregados reciclados. Não chegam a apresentar
também a etapa de britagem secundária para um melhor controle da
granulometria desejada do agregado reciclado. Exemplo da aplicação da etapa de
britagem secundária é apresentada na figura 14.
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Figura 14. Exemplo de processo de reciclagem de RCD incluindo a etapa de britagem
secundária (METSO MINERALS, 2006)

Na tabela 7 apresenta-se um resumo das operações empregadas em usinas fixas
nacionais de reciclagem da fração mineral dos RCD como agregados reciclados.
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Tabela 7. Operações unitárias empregadas nas usinas fixas nacionais de reciclagem da
fração mineral do RCD como agregado
Usinas de
reciclagem

Operação de
redução

Operação de
classificação

Operação de
separação

Operações
auxiliares

Situação atual
(produção)

Santo André
(SP)1

Britador de
impacto (10
t/h)

Peneira # 12,7
mm

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

São Paulo
(Itaquera) (SP)

Britador de
impacto (100
t/h)

Peneiras # 40,
20 e 4,8 mm

Análise visual (AB/
PB), separação
magnética

2 TC

Desativada

São Paulo
(Jaçanã) (SP) privada

Britador de
mandíbulas (15
t/h)

Peneira

Análise visual(AB)

1 TC

Brita

São Bernardo
do Campo (SP)
- privada

Britador de
impacto (50
t/h)

Peneiras

Análise visual
(AB), separação
magnética

1 TC
1 AP

Areia, pedrisco,
brita, rachão,
bica corrida

Vinhedo (SP)

Britador de
mandíbulas (15
t/h)

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

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Produção de
areia, britas 0,
1 e 2, e bica
corrida

Londrina (PR)

Britador de
mandíbula,
moinho de
martelo

Peneiras

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

Belo Horizonte
(Pampulha)
(MG)4

Britador de
impacto (30
t/h)

Peneiras

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Bica corrida

Belo Horizonte
(Estoril) (MG)3

Britador de
impacto (25
t/h)

Nd

Análise visual (AB)

1 TC

Bica corrida

Ribeirão Preto
(SP)2

Britador de
impacto (30
t/h)

Nd

Análise visual
(AB), separação
magnética

1 TC
1 AP

Desativada

São José dos
Campos (SP)

Nd

Nd

Nd

Nd

Desativada

Piracicaba (SP)

Britador de
mandíbula (25
t/h), rebritador
de martelos

Nd

Análise visual (AB)

1 TC
1 AP

Areia, brita 1,
pedrisco, areia∗

Campinas (SP)
- privada

25 t/h

Nd

Análise visual (AB)

1 TC

Desativada

Socorro (SP) privada

Britador de
mandíbulas (10
t/h)

Nd

Análise visual
(AB), processo a
úmido

1 TC

Areia, bica
corrida

São José do Rio
Preto (SP)

Britador de
martelos

Nd

Análise visual
(AB), separação
magnética

1 TC

Areia, pedrisco,
brita 1, bica
corrida

FONTE: PINTO, 1999; ÂNGULO, 2005; MIRANDA, 2005; JADOVSKI, 200574
Notas:
Nd significa não detectado
AB significa “antes da britagem” e PB significa “após a britagem”
TC significa “ transportadores de correia” e AP significa “abatedores de poeira”
1
usina piloto
2
conforme ZORDAN (1997)
3
conforme PINTO (1999)
4
Fonte: Leonardo F. R. Miranda
5
Realizada em pilhas horizontal
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∗ Neste local também há uma fábrica de blocos de concreto que produz 2.000 blocos de
vedação/dia. Parceria entre a administração pública e a associação de empresas coletoras
(JADOVSKY, 2005; PINTO, 200475)

Segundo ÂNGULO (2005), as usinas estrangeiras são diferentes das usinas
nacionais no arranjo das operações, podendo apresentar na etapa de britagem
secundária, operações de concentração da fração mais leve presente nos
agregados de RCD reciclados, inclusive via úmida, como os jigues (figura 15).

Figura 15. Desenho
MINERAL,200676)

esquemático

do

funcionamento

de

um

jigue

“Alljig”

(ALL

Com relação a este processo de separação via úmida, segundo JUNGMANN e
QUINDT (1998)77, este apresenta maiores benefícios que o processo de
separação via seca, devido a fatores como a menor quantidade de pó gerada,
melhor separação e classificação, além do fato de o agregado obtido ficar
praticamente livre de impurezas orgânicas.
SCHULZ; HENDRICKS (1992)78 também observam que este processo fornece
bons resultados para partículas com dimensões superiores a 8,0 mm
especialmente aquelas que contenham grandes quantidade de material leve (de
75

PINTO, T. P. A nova legislação para resíduos da construção. Revista Téchne, São Paulo, n.82, p.62-64, jan.
2004.
76
ALL MINERAL. Apresenta dados relativos a equipamentos
<http://www.allmineral.com> Acesso em: 29 maio 2006
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Disponível

em:
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JUNGMANN, A.; QUINDT, J. Allgig® - Technology for separation of building rubble. In: DHIR, R. K.;
HENDERSON, N. A.; LIMBACHIYA, M. C. (Eds.). Sustainable Construction: Use of Recycled Concrete
Aggregate. London: Thomas Telford Pub., 1998. p. 45-53.
78
SCHULZ, R.R.; HENDRICKS, C. F. Recycling of Masonry Rubble. In: HANSEN, T.C. (Ed.). Recycling of
Demolished Concrete and Masonry – Report of Technical Committee 37 –DRC Demolition and Reuse
of Concrete. Inglaterra: E & F Spon, 1992. parte 2, p.162-255.
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menor densidade). Além da separação de impurezas, os autores observam ainda
que este processo apresenta porém algumas desvantagens como o alto consumo
de água e o alto custo para disposição da lama produzida que devem ser levados
em conta.
Segundo MULLE;WIENKE (2004)79, este processo de separação é conhecido há
séculos e na Europa, inicialmente, foram utilizados para o beneficiamento do
carvão.
WEIMANN; MULLER (2004)80 observam que estudos realizados em laboratório
visando analisar a melhora das propriedades de
agregados reciclados de
resíduos de concreto por meio do processo via úmida utilizando jigues para a
separação densitária, demonstraram que concretos
produzidos com uma
substituição maior do que 50% dos agregados naturais por agregados reciclados
via úmida ocasionaram pequena influência na resistência à compressão, ao passo
que os concretos produzidos com agregados não reciclados por este processo
apresentaram resistências à compressão inferiores.
É importante se observar aqui, que esta constatação é de grande importância,
uma vez que autores como LIMA (2001) estimam que apenas não haverá
variações significativas nas propriedades de concretos devido à substituição de
agregados naturais por reciclados, desde que esta taxa seja de até 20%
(considerando-se que os agregados sejam reciclados da forma mais
convencional, ou seja, via seca).
Na figura 16, está ilustrado um processo de reciclagem por via úmida, incluindo
os processos de britagem primária e secundária citadas anteriormente.
Observa-se que nesta figura, após a pré-separação de impurezas e britagem
primária do resíduo, este é submetido a uma separação magnética da fração
metálica, procedendo a fração mineral para a britagem secundária. É após esta
segunda britagem que o material após classificação passa pelo processo de
separação via úmida, onde as fases que não são de interesse (no caso, madeira
e outras impurezas) são separadas das fases areia e da fase de maior interesse
(produto final limpo).
Também pode-se observar que existe uma etapa de reciclagem da água residual
para reuso no processo, além da etapa de recuperação de areia.
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MÜELLER, A.; WINKLER, A. Characteristics of processed concrete ruble. In: DHIR, R. K.; HENDERSON, N. A.;
LIMBACHIYA, M. C. (Eds.). Sustainable Construction: Use of Recycled Concrete Aggregate. London:
Thomas Telford Pub., 1998. p. 109-119.
80

WEIMANN, K. ; MULLER, A. Properties of Building Materials Gained from Wet – Processed Crushed Concrete
Fines. In: Fourth Internacional RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures,
2004,
Barcelona,
Espanha.
Anais
eletrônicos…
Disponível
em:
<http://congress.cimne.upc.es/rilem04/frontal/papers.htm> Acesso em 09 jun. 2006.

34
Diagrama do processo
Alimentação de RCD

alimentador

Britador
primário
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de impurezas
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Fração metálica
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da água
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“Separação
via úmida”
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secundário

Produto final
limpo

Recuperação de areia

Madeira e outras
impurezas

Figura 16. Procedimento de reciclagem de resíduo de construção e demolição (HANSEN,
1992)81

Observa-se que é fundamental para a viabilidade técnica das usinas de
reciclagem uma aplicação adequada para a fração miúda (< 4,8 mm) que
representa em torno de 40% da massa total dos agregados reciclados, fração
esta que não tem seu uso recomendado em concretos, por exemplo, pela
Especificação Técnica da RILEM, por considerar que esta fração apresenta
geralmente uma maior concentração de contaminantes e uma maior porosidade.
Outra parcela granulométrica inadequada para o uso em concretos convencionais
são as frações maiores que 25,4 mm. Estas frações comumente destinadas à
pavimentação de vias, representaram por exemplo, de 20% a 45% da massa de
agregados produzidos realizado por ÂNGULO et al.(2002)82 nas usinas de
81
HANSEN, T.C. Recycled aggregates and recycled aggregate concrete. Third state-of-the-art report 19451989. In: HANSEN, T.C. (Ed.). Recycling of Demolished Concrete and Masonry – Report of Technical
Committee 37 –DRC Demolition and Reuse of Concrete. Inglaterra: E & F Spon, 1992. parte 1, p.1-160.
82
ÂNGULO, S.C. et al. Desenvolvimento de novos mercados para a reciclagem massiva de RCD. In: SEMINÁRIO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A RECICLAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 5., 2002, São Paulo, SP.
Anais... São Paulo: IBRACON, 2002.

35
reciclagem de Vinhedo/ SP e Itaquera/SP. Observa-se que esta porcentagem é
significativa, sendo comumente empregada em algumas usinas de reciclagem, a
combinação de circuitos de britagem para obtenção de granulometrias
desejadas.
Com relação aos equipamentos de britagem, segundo informações da METSO
MINERALS (2006), os dois tipos de britadores mais utilizados na britagem
primária no Brasil são os britadores de mandíbula e os britadores de impacto. De
forma resumida, as características principais de cada britador são:
 Britador de Mandíbula: Gera uma bica corrida com maior tamanho máximo e
menor conteúdo de fração fina. Não apresenta problema de cubicidade na
britagem de concreto, mas entulho com conteúdo de telhas e ladrilhos podem
gerar lamelas indesejáveis.
Segundo (PERES et al.,2002)83, nos britadores de mandíbulas (figura 17), os
elementos mecânicos ativos são uma placa metálica móvel (mandíbula móvel),
que se move em movimento recessivo (aproxima-se e afasta-se) de uma placa
metálica fixa (mandíbula fixa). O fragmento de rocha ou minério a ser britado é
introduzido no espaço entre as duas mandíbulas e, durante o movimento de
aproximação, é esmagado.

Figura 17. Corte de um britador de mandíbula de dois eixos (PERES et al, 2002)

 Britadores de Impacto: Maior custo operacional em função do maior desgaste
das barras de impacto. Consegue melhor bitolamento do tamanho máximo e
gera um produto com maior teor de finos.
Segundo (PERES et al, 2002), nos britadores de impacto (figura 18) a ação
mecânica é o impacto dos martelos ou barras de impacto sobre as partículas e a
83
PERES, A.E.C. et al. Beneficiamento de minérios de ouro. In: Trindade, R.B.E; BARBOSA Fº (Ed.). Extração
de ouro – Princípios, Tecnologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: CETEM, 2002. cap. 2, p. 16–19.
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transformação de sua energia cinética em fratura. A carcaça é projetada
especialmente de forma a fragmentar as partículas impactadas contra a mesma.
Em alguns modelos a posição das barras de impacto pode ser ajustada
horizontalmente, de forma a regular a granulometria do produto.

Figura 18. Britador de impacto (PERES et al, 2002)

MULLER (2006)84 observa que, no caso de sistemas de reciclagem com britagem
secundária do resíduo, melhores resultados podem ser obtidos, associando-se
como britador primário, um britador de mandíbula, e um britador de impacto
como secundário; devido ao fato de que a compressão imposta pelas mandíbulas
ocasionam micro-fissuras ao material, proporcionando na britagem secundária,
melhores resultados com o britador de impacto.

2.5 Considerações sobre o capítulo
Pelos dados apresentados neste capítulo, é possível se observar que mesmo após
a implantação de um sistema de gestão de RCD no município de São Paulo, a
prefeitura ainda vem apresentando gastos com a remoção de deposições
irregulares de RCD.
Estas ocorrências podem ser associadas ao fato de que, apesar da existência de
planos de ampliação do número de locais destinados ao recebimento e
transformação dos RCD, hoje o panorama apresentado por estas instalações é
insuficiente, face à quantidade de RCD gerada pelo município.
Analisando-se os dados apresentados na tabela 5, apenas com relação ao Estado
de São Paulo, é possível se analisar quais das usinas citadas poderiam ser
84
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na Construção Civil, 2006, São Paulo, Brasil. Anais ... São Paulo: IBRACON, 2005
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consideradas como potenciais fornecedoras de agregados para a fabricação de
blocos de concreto.
Considerando-se uma granulometria máxima de 9,0 mm e mínima de 2,4 mm
(conforme será abordado adiante no item 3.4.2 Composição Granulométrica),
poder-se-ia considerar atualmente as usinas de São Bernardo do Campo,
Vinhedo, Piracicaba e São José do Rio Preto.
É importante se observar que visando uma melhor qualidade dos agregados
reciclados produzidos, as operações de separação empregadas nas usinas são de
fundamental importância, principalmente com relação ao controle de
contaminantes presentes, os quais são indesejáveis para a confecção de
concretos.
Nas usinas consideradas como potenciais produtoras de agregados para a
fabricação de blocos, emprega-se a etapa de análise visual (catação) para
separação de materiais indesejáveis antes da etapa de britagem do RCD, além
da separação magnética também empregada nas usinas de São Bernardo do
Campo e São José do Rio Preto para separação da fase metálica presente no
resíduo a ser processado.
Além destas operações de separação, cabe citar também a usina de Socorro que
emprega, além da etapa de análise visual (catação), o processo de reciclagem a
úmido com a finalidade de se obter um maior controle da fração mais leve e de
contaminantes na produção de areia reciclada.
Ainda com relação às operações empregadas nas usinas de reciclagem, é
possível se observar que nas usinas brasileiras, devido às características
simplificadas de suas operações, a fração miúda de agregados reciclados gerada
representa uma quantidade significativa da produção. Apesar desta fração não
representar uma fração de interesse para a confecção de concretos devido a
possíveis concentrações maiores de contaminantes e impurezas, pode-se
considerar que especificamente no caso de concretos de consistência seca para a
fabricação de blocos, o emprego desta fração pode vir a ser de interesse na
etapa de composição granulométrica em busca de um melhor arranjo entre os
agregados (assunto abordado no item 4.3.1)
Cabe citar, como exemplos de sucesso na fabricação de blocos de concreto com
agregados reciclados, o caso das usinas de reciclagem de Piracicaba (SP) e
Estoril localizada em Belo Horizonte (BH).
Além das usinas fixas, é possível se considerar também que o emprego
móveis na produção de agregados reciclados, principalmente no
iniciativas pontuais, não apenas no caso de obras de pavimentação
abordado anteriormente, mas também na fabricação de blocos de
podendo-se citar como exemplo o caso da Construtora Setin.

de usinas
caso de
conforme
concreto,

O detalhamento destas experiências são abordadas no Capítulo 6.
Pesquisas voltadas para o estudo desses blocos também são apresentadas e
discutidas no Capítulo 6.
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3 AGREGADOS RECICLADOS
3.1 Classificação segundo a NBR 15116:2004
A NBR 15116:2004 classifica os agregados reciclados da seguinte forma:


AGREGADO DE RESÍDUO DE CONCRETO (ARC) – é o agregado reciclado
obtido do beneficiamento de resíduo pertencente à classe A da Resolução
CONAMA no 307, 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 por análise visual (método apresentado no Anexo A da
norma) e atender aos requisitos das especificações técnicas;



AGREGADO DE RESÍDUO MISTO (ARM) – é o agregado reciclado obtido
do beneficiamento de resíduo pertencente à classe A da Resolução CONAMA
no 307, composto na sua fração graúda com menos de 90% em massa de
fragmentos à base de cimento Portland e rochas. Sua composição deve ser
determinada por análise visual (método apresentado na Anexo A da norma) e
atender aos requisitos das especificações técnicas.

A fim de se estimar a composição média apresentada pelos agregados reciclados
e analisar propriedades de controle apresentadas por estes agregados,
apresenta-se no item 3.3 um procedimento para obtenção de amostra
representativa a partir da redução de amostras em campo.
A abordagem relativa às propriedades dos agregados reciclados a serem
controladas e a freqüência da execução dos ensaios é apresentada no item 3.4.

3.2 Normas e especificações técnicas
Com relação às especificações técnicas, alguns países publicaram documentos
que apresentam valores de referência para o uso de agregados reciclados em
substituição aos agregados convencionais.
Em 1994 foi apresentado pelo Comitê 121 – DRG da RILEM uma especificação
técnica para o uso de agregados reciclados com φ mínimo > 4mm representando
um marco para o emprego de agregados reciclados em concretos.
Segundo essa recomendação, a utilização da fração miúda dos agregados é
limitada pelo fato destes materiais reciclados conterem com freqüência, grandes
quantidades de contaminantes, recomendando-se assim uma maior investigação
nesse campo.
Especifica também que além dessas especificações apresentadas, outros
aspectos devem ser considerados, tais como granulometria, índice de forma,
resistência à abrasão, teor de cloretos, dentre outros. Ainda deve-se levar em
conta requisitos nacionais relacionados a aspectos de meio ambiente e saúde,
como contaminação dos agregados por metais pesados e características de
lixiviação.
A RILEM (RILEM RECOMMENDATION, 1994) prevê a produção de concretos
estruturais, admitida em duas situações diferentes, desde que atendidos os
demais critérios: a) utilização de resíduos de concreto triados como agregados
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graúdos para a produção de concretos com resistência de até 60 MPa; e b)
emprego de misturas de agregados graúdos de RCD reciclados com naturais,
até o limite de 20%, dependendo da origem da fração mineral, para a produção
de qualquer tipo de concreto.
A recomendação brasileira proposta por LIMA (1999) considera o uso da fração
miúda desses agregados diferentemente da recomendação da RILEM, que
considera que esta fração possui uma quantidade significativa de contaminantes
e impurezas.
Posteriormente, o Comitê Alemão do Concreto Armado recomendou o uso da
fração miúda dos agregados de concreto reciclados misturados com agregados
naturais para a produção de concretos, limitando a resistência mecânica do
concreto até 35 MPa (GRUBL; RUHL, 1998 apud ÂNGULO, 2005).
Outra especificação técnica para o uso de agregados reciclados, foi publicada no
Brasil em 1995 por I&T (1995) apud LIMA (1999) denominado Manual de uso
dos resíduos de construção reciclados.
Segundo LIMA (1999), este manual apresenta informações sobre a aplicação do
reciclado em diversos serviços, como concretos; argamassas; pavimentação;
camadas drenantes; rip-rap; fabricação de pré-moldados de concreto. Foi
elaborado para uso em alguns municípios em que a reciclagem já está
implantada, pretendendo fornecer ao leitor informações que explicitam as
particularidades do reciclado enquanto material de construção e quando aplicado
no serviço, com indicações de cuidados para minimizar erros e ocorrência de
patologias.
Na tabela 8 apresenta-se as condições para aplicação dos agregados reciclados
em concreto para fabricação de pré-moldados.
Tabela 8. Condições para aplicação dos agregados reciclados em concreto para
fabricação de pré-moldados

Aplicação

Granulometria Traço em peso
máxima (mm) (cim./agreg.)

Consumo de
cimento
(Kg/m³)

Meio-fio, sarjeta e sarjetão

25

1 : 4,5

300

Bocas de lobo

25

1 : 4,5

300

Lajotas de pavimentação

12,5

1 : 4,5

300

Mourões

12,5

1:6

250

Blocos comuns

12,5

1 : 10,5

150

Briquetes, tubos e canaletas

12,5

1 : 4,5

300

FONTE: I&T, 1995 apud LIMA, 1999

Com relação às normas técnicas, foi publicada no Brasil em 2004, uma série de
normas aplicáveis aos resíduos sólidos e agregados reciclados. São elas:
 NBR 10.004 - Resíduos sólidos – Classificação;
 NBR 10.005 - Procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos;
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 NBR 10.006 - Procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos;
 NBR 10.007 - Amostragem de resíduos sólidos;
 NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação85;
 NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantação e operação86;
 NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem Diretrizes para projeto, implantação e operação87;
 NBR 15.115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos88; e
 NBR 15.116 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil –
Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural –
Requisitos
Considerando-se o emprego de agregados reciclados em concretos, além das
normas brasileiras (NBR 15.115:2004 e NBR 15.116:2004), na Comunidade
Européia está em desenvolvimento o projeto de norma prEN 933-11 “ Test for
geometrical properties of aggregates – Part 11: Classification test for the
constituents of coarse recycled aggregate”89, com previsão para aprovação em
julho de 2007.
Além deste, o projeto de norma prEN 1744-6 “ Test for chemical properties of
aggregates – Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract
on the inicial setting time of cement”90, está previsto para ser aprovado em
setembro de 2006.
Na Holanda foi publicada em 2005 a norma NEN 5905:200591 que também trata
de agregados reciclados.
Outra norma que trata de agregados reciclados é a DIN 4226-100 “ Aggregates
for mortar and concrete” que foi publicada no ano de 2002.

85
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos de construção civil e resíduos volumosos
– Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação – ABNT NBR
15112. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 7p.
86
_________ . Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para
projeto, implantação e operação - ABNT NBR 15113. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 12p.
87
_________ . Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto,
implantação e operação – ABNT NBR 15114. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 7p.
88

_________ . Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas
de pavimentação – Procedimentos – ABNT NBR 15115. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 10p.
89
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. Tests for geometrical properties of aggregates – Part
11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate – pr EN 933-11. Disponível
em; <http://www.cenorm.org> Acesso em: 14 mar. 06
90
_________. Test for chemical properties of aggregates – Part 6: Determination of the influence of
recycled aggregate extract on the inicial setting time of cement – pr EN 1744-6. Disponível em;
<http://www.cenorm.org> Acesso em: 14 mar. 06
91

NEN CENTRE OF STANDADIZATION. Dutch supplement to NEN-EN 12620 "Aggregates for concrete" –
NEN 5905:2005. Disponível em:<http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher> Acesso em: 15
mar. 2006
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Na tabela 9 apresenta-se um resumo de requisitos estabelecidos por estas
normas, apresentado por ÂNGULO (2005).
Tabela 9. Requisitos de algumas normas técnicas para uso de agregado reciclados em
concretos
Exigências
Natureza do
agregado
Aplicação
Fases1
(%
em massa)
CO + RO
Fases¹
massa)
TCEC

Holanda
(NEN 5905)
CO

MI

LA < 40

LA < 40

> 90

> 50

CO

RED

AR

Brasil (NBR 15.116)
MI

> 90

> 70

CO

MI

Atender requisitos
específicos

Atender requisitos específicos
< 20

> 902

< 90

< 10

> 10

<3

<3

> 80

(%
> 80
< 10

Fases¹
(%
massa) BSC

<10

< 30

< 50

Fases¹
(%
massa)
CEP,AR, CC
Fases
massa)
betume

Alemanha (DIN 4226-100)

<5
<2

<3

<5

<1

<1

<1

< 20

(%

Fases¹
(%
massa) V, G,
P, ME, MA

< 1,0 (%
vol)

< 1,0 (%
vol)
< 0,2

< 0,5

< 0,5

< 1,0

Sulfatos (%
em massa)

< 1,0

< 0,8

-

< 1,04

Cloretos (%
em massa)

-

< 0,043

< 0,15

< 1,05

MEA6
(kg/m3) >

Nd

Nd

2.000

2.000

1.800

1.500

Nd

Nd

ABS6 (%) <

Nd

Nd

10

15

20

-

7 (G)7, 12
(M)

12 (G),
17 (M)

10 (G), 15
(M)

10 (G),
20 (M)

Fração < 75
3 (A > 4 mm), 4 (A 0-4
µm (% em
mm), 10 (A 0-1 mm)
massa)
Outros

PL < 40 (NEN 5935),
Carbonatos < 40 (NEN
592)

DIN 4226-1

-

Pré-saturação dos
agregados, resistência
de 10-15 MPa

FONTE: ÂNGULO, 2005
Notas
1 Legenda da composição das fases: CI - cimentícia; RO - rocha; CO - concreto; TCEC - tijolos cerâmicos e
cimentícios pouco porosos; BSC - blocos sílico-calcáreos; CEP - cerâmica porosa; AR - argamassa; CC concreto celular; V - vidro; G - gesso; P - plástico; ME - metal; MA- madeira.
2 Na especificação brasileira, não se diferencia fase concreto e argamassa. As duas são consideradas como
cimentícias.
3 Método da catação aplicado somente na fração graúda tanto no Brasil como na Alemanha. Na norma DIN,
admite-se que dentro de um mesmo lote a composição da fração graúda é igual a da fração miúda.
4 A norma brasileira mede sulfatos solúveis em água enquanto que a norma alemã mede sulfatos solúveis em
ácido.
5 A norma brasileira mede cloretos solúveis em água enquanto que a norma alemã mede cloretos solúveis em
ácido.
6.MEA significa massa específica aparente e ABS significa absorção de água. Na especificação alemã, a
absorção de água é determinada após saturação de 10 minutos em vez de 24 horas da norma brasileira.
7.G significa fração graúda e M significa fração miúda dos agregados de RCD reciclados.

A norma brasileira só recomenda o emprego dos agregados reciclados em
concretos sem função estrutural, diferentemente das demais normas.
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A norma brasileira não separa concreto e argamassa em duas fases pela
dificuldade de distinção pela visão através da catação, sendo uma única fase
chamada cimentícia (ANGULO, 2005).
A norma brasileira é menos restritiva quanto ao teor de finos presentes nos
agregados de RCD reciclados, por considerar interessante na fabricação de
determinados produtos cimentícios pré-fabricados que geralmente empregam a
fração fina dos resíduos de pedreiras. Isso está alinhado com as práticas
correntes no mercado e as revisões de normas para agregados naturais.
Entretanto, para limitar o teor de argilominerais presentes nos solos que
eventualmente se misturam no processo de reciclagem, os torrões de argilas
presentes nesses agregados estão limitados em 2% em massa (ÂNGULO, 2005).
Com relação a esta questão relativa à normalização, LAURITZEN (2004)92
observa que mesmo quando os agregados reciclados cumprirem a normalização
vigente para agregados naturais, e mesmo quando os preços praticados sejam
competitivos aos dos naturais, certas barreiras ainda existirão, principalmente
devido às barreiras culturais e psicológicas, sendo de fundamental importância
que estes agregados sejam oficialmente certificados e aceitos por todas as partes
da indústria da construção.
Este autor observa ainda que é recomendável que seja dada ênfase na
especificação de áreas de utilização desses agregados e em normas que visem a
qualidade destes, devendo estar de acordo com a demanda local, visando
melhorar a confiança sobre os agregados reciclados e resolvendo os problemas a
respeito da responsabilidade de se utilizar tais materiais.
SHAKANTU; DELAWARE (2004)93, por meio da aplicação de vinte e sete
questionários enviados a pequenos, médios e grandes construtores da Cidade do
Cabo, na África do Sul, também observaram resistências relativas ao emprego de
agregados reciclados. Neste estudo foi observado que existe um problema
perceptível devido à qualidade destes materiais, sendo que engenheiros e
consultores consideram que o material tem uma qualidade inferior ao material
natural, além da opinião de outros consumidores, que consideram que por se
tratar de um material de segunda qualidade deveria ter um custo
substancialmente inferior ao material natural.
BAUM; KATZ (2005) observam que além de um sistema de incentivos apoiando a
reciclagem na construção civil, pesquisas também devem ser realizadas incluindo
especificações e critérios para o uso de materiais reciclados, assim como dados a
respeito de durabilidade e desempenho de elementos com estes materiais. Além
disso, observam que essas medidas devem ser acompanhadas por orientação
educacional a fim de assimilar a importância da reciclagem em vários níveis,
iniciando-se pelo projetista, através do gerente de projeto e do contratante, além
de todos os trabalhadores envolvidos.

92

LAURITZEN, E. K. Recycling of Concrete – An Overview of Development and Challenges. In: Fourth
Internacional RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, 2004, Barcelona,
Espanha. Anais eletrônicos… Disponível em: <http://congress.cimne.upc.es/rilem04/frontal/papers.htm>
Acesso em 09 jun. 2006.
93
SHAKANTU, W.; DELAWARE, K. Assessment of demand and supply of recycled construction materials in Cape
Town. In: CIDB 2nd Postgraduate Student Conference Proceedings, 2004, Cape Town, Africa do Sul. Anais
eletrônicos… Disponível em: <http://www.cons.uct.ac.za/publications/2004.php>
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Um exemplo de iniciativa que visou conferir aos agregados uma maior
competitividade, é o exemplo citado por MEHUS et al. (2003)94, referindo-se ao
projeto intitulado de RESIBA – Recycled Aggregates for Construction and
Building, realizado entre 1999 e 2000 na Noruega, a fim de conferir aos
agregados reciclados competitividade para várias aplicações na indústria da
construção norueguesa; os principais objetivos deste projeto era encorajar o uso
destes agregados por meio da disseminação de conhecimento e de resultados
obtidos neste projeto por meio da elaboração de uma documentação de forma
sistemática, além da aplicação do conhecimento existente e de experiências com
materiais de construção reciclados a partir de outros projetos, tanto nacionais
quanto internacionais.
JOHN et al. (2004)95, cita algumas grandes necessidades que ainda devem ser
pesquisadas, como o desenvolvimento de novos mercados para a fração mineral
dos RCD, visando usos industriais; desenvolvimento de ferramentas de controle
de qualidade mais baratas, rápidas e mais eficientes para os agregados
reciclados, além da influência dos agregados no desempenho de diferentes
aplicações.
No Brasil, a questão relativa à normalização do uso destes agregados está
representada pela NBR 15116:2004, conforme já abordado anteriormente, e com
relação à especificação de áreas para emprego destes materiais, pode-se citar a
iniciativa da prefeitura de São Paulo que incluiu em sua listagem de serviços o
emprego alternativo de agregados reciclados, conforme já abordado
anteriormente.
Porém, é importante se observar que a realização de estudos no Brasil que visem
o emprego destes agregados em concretos com função estrutural devem ser
incentivados a fim de se tentar propor um projeto de norma para este fim, além
de iniciativas por parte do poder público, incentivando o emprego deste material
conforme o especificado pela NBR 15116:2004, ou seja, em obras de
pavimentação e em concretos sem função estrutural.

3.3 Obtenção de amostra representativa
Questões relativas à amostragem de resíduos e de agregados são abordadas na
NBR 10007:200496, NBR NM 26:200097 e NBR NM 27:200098.
A NBR 15116:2004 também especifica a formação de lotes para o controle da
qualidade e caracterização dos agregados reciclados, constituindo um método
simplificado baseado na aplicação de metodologias em usinas brasileiras, e de
94
MEHUS, J. et al. Recycled Aggregates a Viable Alternative for the Norwegian Building and
Construction Industry. In: Fifth Internacional Conference on the Environmental and Technical Implications of
Construction with Alternative Materials, 2003, San Sebastian. Anais eletrônicos…WASCON, 2003. Disponível
em: <http://www.inasmet.es/wascon2003/down/wascon.pdf> Acesso em: 13 fev. 2006.
95
JOHN, V.M. et al. Strategies for innovation in construction and demolition waste management in Brazil. In:
CIB Word Building Congress, 2004, Toronto, Canadá. Anais eletrônicos... Disponível em: <
http://www.reciclagem.pcc.usp.br> Acesso em: 04 abr. 2006.
96
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉNICAS. Amostragem de resíduos sólidos – ABNT NBR 10007.
Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 21p.
97
98

___________ . Agregados – Amostragem – ABNT NBR NM 26. Rio de Janeiro: ABNT, 2001

___________ . Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios em laboratório – ABNT
NBR NM 27. Rio de Janeiro: ABNT, 2001
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fácil aplicação em termos práticos. As diretrizes estabelecidas por esta norma
são as seguintes:
9 os lotes devem ser formados segundo cada tipo de agregado, ou seja,
agregado reciclado misto (ARM) ou agregado reciclado de concreto (ARC), e
para cada graduação granulométrica (bica corrida, brita 0, brita 1, areia, etc)
e deve compreender a produção dentro do período de um mês, considerandose o volume máximo de 1.500 m3 para cada lote, ou o que primeiro ocorrer;
9 amostras parciais devem ser coletadas aleatoriamente ao menos duas vezes
por dia e por tipo de resíduo (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 26:2000, observando-se que as amostras devem ser coletas na pilha
de agregados reciclados, em vários pontos distintos, devendo-se evitar que
esta seja efetuada na base e na superfície da pilha. Apesar da referida NBR
não citar esta possibilidade, a coleta de amostras na saída da correia
transportadora após a britagem parece ser uma melhor opção do ponto de
vista da Engenharia de Minas, segundo informações cedidas pelo Dr. Sérgio C.
Ângulo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 28.09.2006;
9 as amostras de campo devem ser formadas 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;
9 amostras de ensaio são porções obtidas 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.
A partir das diretrizes apresentadas nesta norma e considerando-se as práticas
adotadas em usinas de reciclagem brasileiras, apresenta-se na figura 19 um
procedimento resumido para obtenção de amostra representativa de agregados
reciclados, considerando-se a coleta de amostras parciais (ou simples) para a
análise da variabilidade apresentada pelo material e amostras de campo (ou
médias), obtidas a partir da homogeneização e quarteamento de amostras
simples, destinadas à realização de ensaios e análises de caracterização.

PLANO DE AMOSTRAGEM
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1.500m3 ou 1 MÊS (LOTE)
(MATERIAL PROCESSADO)
BICA
CORRIDA

AMOSTRAS PARCIAIS
(2 x DIA – NBR NM 26)

10 Kg
10 Kg

BRITA 0

10 Kg

AMOSTRA DE CAMPO

PARA CADA TIPO DE
AGREGADO COLETAR UM NO
SUFICIENTE DE AMOSTRAS P/
OS ENSAIOS DE
LABORATÓRIO OU NO MÍNIMO
10 AMOSTRAS PARCIAIS
10 Kg

10 Kg

10 Kg
BRITA 1

10 Kg
10 Kg

AREIA

10 Kg

10 Kg
10 Kg 10 Kg
10 Kg 10 Kg
10 Kg 10 Kg

10 Kg
10 Kg

ACHATAMENTO DO
CONE COM UMA PÁ,
ONDE φ BASE = 4
ALTURA

HOMOGENEIZAÇÃO NO
MÍNIMO 3 VEZES,
FORMANDO UM CONE (∗)

AMOSTRA
DE
CAMPO

DESPREZAR
2 PARTES

COM O MATERIAL REMANESCENTE, REPETIR ESTAS OPERAÇÕES ATÉ REDUZIR
A AMOSTRA À QUANTIDADE NECESSÁRIA P/ A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS

AMOSTRA
DE ENSAIO
≥ 60 Kg

Figura 19. Procedimento elaborado pela autora para obtenção de amostra representativa
de agregados reciclados a partir da NBR 15116:2004 e NBR NM 26:2000
Nota: (*) Apesar da NBR NM 26:2000 especificar como método do cone para homogeneização do material,
ÂNGULO et al. (2001) especifica como o melhor método para os agregados reciclados o método de pilhas
alongadas.

Segundo CARNEIRO (2001), é importante se observar que nos processos de
homogeneização e quarteamento das pilhas de amostras, o operador da pá
carregadeira tenha cuidado em não misturar a amostra com o solo, evitando
também a perda de material, além do pátio de homogeneização e quarteamento
dever ter uma superfície plana (preferencialmente pavimentada) e possuir uma
área suficiente para as manobras dos equipamentos e formação das pilhas das
amostras.
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Exemplo da ocorrência da mistura de amostras com o solo do local de deposição
é mencionado por ALBUQUERQUE (2005) durante o processo de homogeneização
de amostras realizada na usina de Londrina/ PR.
JOHN; ÂNGULO (2003)99 mencionam a teoria de Pierre Gy (equação 1) que é um
exemplo de ferramenta que pode ser utilizada na estimativa da amostragem
representativa segundo (LUZ, 1998; PITARD, 1993). Sendo a representatividade
de materiais sólidos particulados, função da massa, esta teoria leva em conta
diversos fatores, como tamanho das partículas, concentração das fases de
interesse no resíduo, eficiência do processo de separação dessas fases, entre
outros.
M =[(m * L * f * h * d3)/ Sa2] m = x *(100-x) * ρ

(Equação 1)

Onde:
M é a massa (gramas);
m é o fator de composição mineralógica, em g/cm3;
x é o teor mínimo (m/ m) da fase de interesse presente no resíduo;
ρ é a massa mínima das fases presentes no resíduo (g/ cm3);
L é o fator de liberação das partículas, no qual o valor 1 é utilizado quando o mineral é o único
constituinte de parte dos grãos, 0,5 se a fase de interesse está em grão em combinação com outra
fase, e assim por diante;
f é o fator de forma das partículas, com fator usual em torno de 0,5;
h é o fator de distribuição de tamanho de partículas, parâmetro que procura levar em conta a
possibilidade de segregação;
d é o diâmetro da maior partícula (cm); e
Sa é a estimativa de variabilidade, podendo ser utilizado o desvio padrão do teor do mineral de
interesse no resíduo.

Ainda segundo LUZ (1998) apud JOHN; ÂNGULO (2003) para determinação do
valor médio dos aspectos relevantes, é necessária uma amostra que integre um
período suficientemente grande de geração para incorporar as fontes de
variabilidade de maneira a fornecer uma estimativa confiável. O estudo de
variabilidade pode ser feito por meio da análise de uma série suficientemente
grande de amostras representativas de períodos curtos de geração do resíduo,
capaz de representar as informações relevantes.

3.4 Propriedades de controle e freqüência de execução de
ensaios
3.4.1 Propriedades de controle a serem caracterizadas
A grande quantidade de RCD gerada em centros urbanos, a variação das fases
de composição dos RCD, a variabilidade apresentada pelas propriedades dos
agregados reciclados e a diversidade de fatores que influenciam suas
características tornam a caracterização uma etapa fundamental para a gestão e
reciclagem desse tipo de resíduo.

99
JOHN, V.M; ÂNGULO, S.C. Metodologia para desenvolvimento de reciclagem de resíduos. In: ROCHA, J.C.;
JOHN, V.M. (Ed). Utilização de resíduos na construção habitacional. Porto Alegre: Coletânea Habitare,
2003. v.4, cap.2, p. 8-72.
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Assim, o conhecimento do resíduo e de seu processo de geração, é fundamental
para subsidiar a montagem de um programa de caracterização deste material.
Devem ser caracterizados principalmente os aspectos que apresentam maior
variabilidade dentre os agregados reciclados, como absorção de água e
distribuição granulométrica, além de aspectos como massa unitária e massa
específica, que apesar de possuírem menores coeficientes de variação, podem
gerar problemas no controle de produção de blocos de concreto.
A figura 20 representa a metodologia de caracterização de agregados reciclados
graúdos adotada por ÂNGULO (2000) na Central de Reciclagem de Santo André/
SP.

AMOSTRA DE
ENSAIO
≥ 60 Kg
(HOMOGENEIZADA
E QUARTEADA)

MATERIAL PASSANTE <75µm
(NBR NM 46:2003)
GRANULOMETRIA
(NBR NM 248:2003)

COMPOSIÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FASES
LÍQUIDOS
DENSOS
(NBR NM 15116)

ANÁLISE VISUAL
(NBR NM 15116)
(DIN 4226-100)

CONCRETO/ ARGAMASSA

ROCHAS

CERÂMICA

BETUME

FASES PRINCIPAIS

MASSA ESPECÍFICA E ABSORÇÃO DE ÁGUA
(NBR NM 30:2001, NBR NM 53:2003)

GESSO

OUTROS

OUTRAS FASES
CONCRETO
ARGAMASSA

Figura 20. Caracterizações realizadas nos agregados reciclados graúdos, com base em
ÂNGULO (2000)

Tomando essa metodologia como base para a caracterização de agregados
reciclados graúdos, após a análise de granulometria (que neste caso, a fração
graúda do estudo foi peneirada e representada pelo intervalo das peneiras de
abertura de malha 12,5 mm e 4,8 mm), procede-se para a análise da
composição do agregado por meio da separação das fases constituintes.
A determinação da composição dos agregados reciclados graúdos por análise
visual é especificada tanto pela NBR 15116:2004 quanto pela DIN 4226100:2002.
A 15116:2004 especifica também a determinação do percentual de materiais
não-minerais (como betume, gesso e outros) dos agregados reciclados miúdos
pelo método dos líquidos densos. Este assunto foi abordado no item 3.3.2.
Os ensaios de absorção de água e massa específica foram realizados para cada
fase principal ao invés da composição como um todo e a fase concreto/
argamassa foi separada com o uso das propriedades absorção de água e massa
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específica, empregando-se um sistema de duas equações e adotando como
coeficientes os valores médios das fases para as propriedades, conforme
abordado no item 3.3.1.
Uma abordagem resumida das propriedades e características apresentadas pelos
agregados reciclados e as influências destas propriedades em concretos de
consistência seca são abordados nos itens 3.4.1 a 3.4.5.1.
A especificação dos limites estabelecidos
propriedades são apresentadas no Capítulo 4.

pela

normalização

para

estas

Ensaios de lixiviação e solubilização de espécies químicas também são
abordados, observando-se que estes ensaios por se tratarem de análises mais
complexas não devem ser realizadas seguindo uma periodicidade (conforme
apresentado na Tabela 6), mas devem ser realizados, por exemplo, no
recebimento de um lote de RCD de origem desconhecida ou que sejam
provenientes de locais que possam apresentar uma potencial contaminação.
Estes aspectos são abordados no item 3.4.5.2 Análises químicas.

3.4.1.1 Material fino passante na peneira 75 µm
Essas partículas finas atuam de maneira a prejudicar a aderência da pasta de
cimento ao agregado, podendo serem originadas de argila, pó de pedra e silte
(ALBUQUERQUE, 2005).
Segundo OLIVEIRA (2002), esse material em excesso ocasiona o aumento da
quantidade de água para hidratação do cimento, aumentando a quantidade de
vazios no concreto.
Na tabela 10 apresentam-se alguns
caracterização de agregados reciclados.

resultados

obtidos

por

autores

na

Tabela 10. Valores de material fino passante na peneira 75 µm

Valores obtidos nos agregados reciclados

Método

14,23%

NBR
7219:1987100

13,5% (miúdo); 3,3% (graúdos)

NBR 7219:1987

ALBUQUERQUE
(2005)

Valor máximo de 1,9% (fração 0,3
mm - 0,15 mm)

NBR 7219:1987

ÂNGULO (2000)

1,69% (coeficiente de variação de
87,73%)

NBR 7219:1987

SOUZA (2001)
CARNEIRO (2001)

FONTE: SOUZA, 2001; CARNEIRO, 2001; ALBUQUERQUE, 2005; ÂNGULO, 2000

SOUZA (2001) obteve para agregados naturais valores inferiores (2,40% e
6,72%), porém ainda altos se comparados aos limites especificados pela NBR

100

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados - Determinação do teor de materiais
pulverulentos – ABNT NBR 7219. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 2p (cancelada em 17.07.2003 e substituída
pela NBR NM 46 - Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 micrometro, por
lavagem
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7211:1983101 para o emprego de agregados naturais em concretos (3% a 5%
para agregados miúdos e 1% para agregados graúdos).
Limites mais abrangentes são especificados pela NBR 15116:2004 para o
emprego de agregados reciclados em concretos sem função estrutural (10% para
agregado reciclado de concreto graúdo, 15% para agregado reciclado de
concreto miúdo, 10% para agregado reciclado misto graúdo e 20% para
agregado reciclado misto miúdo).
Considerando-se o emprego de agregados reciclados com uma quantidade desse
material acima dos limites especificados deve ser considerada uma possível
queda da resistência mecânica e durabilidade do concreto, incluindo o de
consistência seca, segundo (OLIVEIRA, 2001).

3.4.1.2 Composição granulométrica
MEHTA, MONTEIRO (1994)102 comentam que há várias razões para a
especificação de limites granulométricos e da dimensão máxima dos agregados,
sendo a razão mais importante, a influência na trabalhabilidade e nos custos das
misturas.
Segundo estes autores, “areias muitas grossas produzem misturas de concreto
ásperas e não trabalháveis, e areias muito finas aumentam o consumo de água
(portanto, o consumo de cimento para uma relação a/c) e são anti-econômicas;
agregados que não tem uma grande deficiência ou excesso de qualquer tamanho
de partícula, em especial, produzem as misturas de concreto mais trabalháveis e
econômicas.”
A NBR 15116:2004 especifica que a composição granulométrica do agregado
reciclado pode ser corrigida pela adição de agregados convencionais.
Segundo LEVY (2001), a utilização da curva granulométrica como parâmetro
para seleção de um agregado a ser utilizado na produção de concreto, não pode
ser adotado como critério absoluto. Ao invés disso, deve ser entendido, como
critério orientativo para prever a trabalhabilidade do concreto a ser produzido
com determinado agregado.
ÂNGULO (2000) e ZORDAN (1998) obtiveram uma predominância de agregados
miúdos sobre graúdos nas usinas de reciclagem analisadas (Central de
Reciclagem de Santo André/ SP e Usina de Reciclagem de Ribeirão Preto/ SP,
respectivamente). Esta ocorrência também é citada na revisão bibliográfica
apresentada por LIMA (1999).
Observa-se que na substituição de agregados naturais por agregados reciclados,
é fundamental que haja uma correlação entre a granulometria dos grãos, além
da verificação de eventuais correções no traço de concreto, como por exemplo a
relação de a/c ou a incorporação de aditivos,a fim de que se obtenha produtos de
mesma qualidade, incluindo a não ocorrência de patologias futuras.

101

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregado para concreto – Especificação - ABNT
NBR 7211. Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 5p.
102

MEHTA, P.K; MONTEIRO, P.J.M. Estrutura, propriedades e materiais. São Paulo: Editora Pini, 1994.
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Para efeito deste trabalho, o projeto de norma 6136:2006103 recomenda que a
dimensão máxima do agregado não deve ultrapassar a metade da menor
espessura de parede de bloco, ou seja, deve ser ≤ 9,0 mm.
Para os agregados miúdos TANGO (1993)104 considera que uma granulometria
preferível seja ≤ 2,4 mm.
Conforme será abordado no item 5.3.1, na etapa de dosagem de concretos de
consistência seca, a busca pela melhor composição granulométrica entre
agregados graúdos e miúdos deve ser perseguida, procurando-se obter a
máxima compacidade possível.

3.4.1.3 Massa específica e massa unitária
Os agregados reciclados de RCD apresentam geralmente massas específicas e
unitárias menores do que as massas apresentadas por agregados convencionais;
fato este ocasionado pela presença de materiais porosos como argamassa e
material cerâmico na composição dos agregados.
Agregados naturais normalmente utilizados em traços de concreto, apresentam
valores de massa específica, que é a massa do material por unidade de volume,
incluindo os poros internos das partículas, variando de 2.600 a 2.700 kg/m3
(MEHTA; MONTEIRO, 1994).
Já os agregados reciclados, segundo (MACHADO; LATTERZA; MENDES, 1998)105
não chegam a ser um agregado graúdo leve, uma vez que estes apresentam
massa específica máxima de 2.000 kg/ m3.
A massa unitária é definida como a massa das partículas do agregado que
ocupam uma unidade de volume, ou seja, o volume ocupado por ambos
agregados e vazios, situando-se entre 1300 a 1750 kg/ m3 para agregados
naturais (MEHTA; MONTEIRO, 1994).
Exemplos de alguns valores de massa específica e massa unitária de agregados
reciclados são apresentados a seguir na tabela 11.
Observa-se que pelo fato da dosagem de concretos em volume ser uma prática
corriqueira adotada em canteiros de obras brasileiros, a massa unitária dos
agregados é uma informação indispensável para a quantificação de materiais.

103
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS . Bloco vazado de concreto simples para alvenaria
estrutural – ABNT NBR 6136. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. 9p.
104
105

TANGO, C.E.S. Mistura sem mistério. Revista Téchne, São Paulo,ano 1, n.4, p 20-23, 1993.

MACHADO JR., E. F.; LATTERZA, L. M.; MENDES, C. L. Influência do agregado graúdo, proveniente da
reciclagem de rejeitos de construção e demolição (entulho), na perda da abatimento do concreto fresco e nas
propriedades mecânicas do concreto endurecido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 40., 1998, Rio
de Janeiro. Anais... [CD-ROM]. São Paulo: IBRACON, 1998. Arquivo: , 14p
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Tabela 11. Valores de massa específica e massa unitária obtidos para agregados
reciclados
Massa específica
Valores obtidos

CARNEIRO (2001)

(LEITE, 2001)
ALBUQUERQUE
(2005)

Massa unitária
Método

2.590 kg/m3
(miúdo)

NBR 6508∗106/ NBR
7251107

2.190 kg/m3
(graúdo)

Valores obtidos

Método

1.345 kg/m3
(RCD)

NBR 7251:1982

3

1.300 kg/m
(miúdo)

NBR 6508/ NBR
7251

NBR 7251/
(NEVILLE, 1997)∗∗

1.070 kg/m3
graúdo

NBR 7251/
(NEVILLE, 1997)∗∗

2.529 Kg/m3
(miúdo)

NBR 9776108:1987

1.210 kg/ m3
(miúdo)

2.510 kg/m3
(graúdo)

NBR 9937109:1987/
(NEVILLE, 1997)

1.120 kg/ m3
(graúdo)

2.501 kg/ m3

NBR 9976:1987

1.127 kg/ m3

NBR 7251:1982

NBR 7251:1982

FONTE: CARNEIRO, 2001; LEITE, 2001; ALBUQUERQUE, 2005
Notas:
∗ O método do picnômero (NBR 6508) foi utilizado em susbtituição ao método do Frasco de
Chapman (NBR 9776), uma vez que uma parte do material ficou flutuando (CARNEIRO, 2001).
∗∗ Este método de ensaio apresentou resultados mais confiáveis do que o método apresentado na
NBR 9937, onde foram apresentadas algumas dificuldades devido à alta porosidade do material.
Essas dificuldades também foram detectadas por LEITE (2001) em ensaios laboratoriais realizados
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CARNEIRO, 2001).

ZORDAN (1997) também apresenta valores que se aproximam dos valores
obtidos por CARNEIRO (2001) na determinação da massa unitária, segundo o
método prescrito pela NBR 7251:1982.
CARNEIRO (2001) utilizou o método da NBR 6508 em substituição ao método da
NBR 9776 em função de parte do material ter flutuado durante e a determinação
da massa específica de agregados reciclados miúdos. Para a determinação da
massa específica dos agregados reciclados graúdos CARNEIRO (2001) adotou o
método de NEVILLE (1997) que apresentou resultados mais confiáveis do que o
método apresentado pela NBR 9937 onde foram apresentadas algumas
dificuldades devido à alta porosidade do material. Estas dificuldades também
foram observadas por LEITE (2001) que apresenta uma proposta de norma para
o ensaio de determinação da massa específica destes agregados.
LEITE (2001) comenta que os resultados obtidos confirmam a menor densidade
do material reciclado, apontada pela bibliografia. Comenta ainda que os
resultados de massa específica aparente e massa unitária encontrados na
bibliografia são muito variáveis, mesmo para materiais reciclados com
composição muito parecida, uma vez que essa variação pode ser explicada com
106

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm Determinação da massa específica - ABNT NBR 6508. Rio de Janeiro: ABNT,1984. 8p
107
_________ . Agregado em estado solto - Determinação da massa unitária – ABNT NBR 7251. Rio de Janeiro:
ABNT, 1982. 3p.
108
_________ . Agregados - Determinação da massa específica de agregados miúdos por meio do
frasco Chapman – ABNT NBR 9776. Rio de Janeiro: 2003. 3p (cancelada em 17.07.2003 e substituída pela
NBR NM 52 - Agregado miúdo - Determinação de massa específica e massa específica aparente)
109
_________ . Agregados - Determinação da absorção e da massa específica de agregado graúdo –
ABNT NBR 9937. Rio de Janeiro: 2003. 6p (cancelada em 17.07.2003 e substituída pela NBR NM 53 Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água)
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base na própria composição do material, do tipo de beneficiamento realizado e
na granulometria, além do método utilizado na determinação destas
propriedades.
Assim, é possível se constatar que é fundamental a necessidade da compensação
das massas de materiais reciclados ao serem utilizados nos traços de concreto
para que não haja diferenças muito grandes nos volumes de materiais quando os
traços de concretos convencionais forem utilizados para misturas de agregados
reciclados.

3.4.1.4 Absorção de água
Para os agregados convencionais, a absorção de água não exerce quase nenhum
tipo de influência as misturas de concreto, pois os agregados apresentam pouca,
ou nenhuma, porosidade. No entanto, quando utilizam-se agregados reciclados
para a produção de concretos, esta influência torna-se uma grande preocupação,
pois este material apresenta valores bem mais altos de absorção do que os
agregados naturais geralmente utilizados (LEITE, 2001).
Segundo BARRA (1996)110 quanto mais seco, poroso, de menor dimensão for o
agregado reciclado e quanto maior a fluidez da pasta, ou argamassa, maior será
a quantidade de água absorvida. No entanto, se o agregado seco ao ar é
primeiramente misturado somente à água, ocorre maior absorção de água pelo
agregado antes da mistura do concreto e a probabilidade do agregado absorver
água da mistura é muito menor, pois as partículas já estarão quase saturadas,
podendo inclusive ocorrer o fenômeno inverso, ou seja, o agregado devolver
parte da água absorvida para a mistura.
MACHADO; AGNESINI (2000) apud LEITE (2001) consideram que a alta absorção
dos agregados reciclados promovam um efeito de “cura úmida interna”, sendo
esta uma propriedade inerente aos agregados leves de alto poder de absorção,
como por exemplo, a argila expandida.
LEITE (2001) observa que compensar apenas parcialmente a absorção dos
agregados reciclados é uma boa alternativa para minimizar os problemas com a
trabalhabilidade das misturas e ao mesmo tempo para que não haja excesso de
água no concreto com conseqüente redução da resistência mecânica.
Essa compensação da absorção de água é descrita pela NBR 15116:2004, que
especifica a pré-molhagem dos agregados reciclados. A prática tem mostrado
que valores em torno de 80% do teor de absorção de água do agregado reciclado
em uso são adequados.
Na tabela 12 apresentam-se alguns valores de absorção obtidos para agregados
reciclados.

110
BARRA, M. Estudio de la durabilidad del hormigón de árido reciclado en su aplicación como
hormigón armado. Barcelona, 1996. 222p. Tese (Doutorado), Universitat Politécnica de Catalunya.
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Tabela 12. Valores de absorção de água obtidos para agregados reciclados

CARNEIRO
(2001)
LEITE (2001)

Valores obtidos
8,2% (miúdo)
10,4% (graúdo)
8,6% (miúdo)
4,95% (graúdo)

HAMASSAKI;
SBRIGHI NETO;
FLORINDO
(1997)

5,6% (agregado de blocos de concreto), 9,6%
(agregados de blocos cerâmicos) e 17,4%
(agregados de tijolos)

I&T (1995)
apud LIMA
(1999)

3% a 18% (para diferentes composições)

Método

NBR
9777111:1987/
NBR
9937:1987

FONTE: CARNEIRO, 2001; LEITE, 2001; HAMASSAKI, SBRIGHI NETO, FLORINDO (1997); I&T,
1995 apud LIMA, 1999

Para os agregados naturais CARNEIRO (2001) obteve valores entre 0,2 e 3,4%,
inferiores aos obtidos para os agregados reciclados, utilizando-se o mesmo
método de determinação.
LIMA (1999) e HAMASSAKI; SBRIGHI NETO; FLORINDO (1997) obtiveram para
os agregados reciclados de concreto valores de absorção menores (próxima aos
10%) se comparados aos agregados reciclados de alvenaria (superior a 15%),
sendo que nos agregados de concreto quanto maior o teor da fração miúda,
maior tende a ser a absorção de água, pela quantidade de argamassa aderida,
ao passo que a absorção de agregados de alvenaria é maior devido à maior
porosidade dos resíduos que o compõem.
Essa observação também foi feita por ETXEBERRIA; MARÍ; VÁZQUEZ (2006)112
que em seu estudo em vigas de concreto não utilizaram a fração miúda dos
agregados reciclados em função de sua capacidade de absorção, a qual poderia
ocasionar a ocorrência de fissuração e aumento da permeabilidade da pasta de
cimento.
CARNEIRO (2001) e LEITE (2001) que adotaram a NBR 9937:1987 (NBR NM
53:2003) e NBR 9777:1986 (NBR NM 30:2003) para determinação da absorção
de água para agregados graúdos e miúdos, respectivamente, questionam os
métodos apresentados por estas normas devido a dificuldade de realização do
ensaio, ocasionada pela alta porosidade do material e pela possibilidade de perda
de material por desagregação do agregado graúdo e por causa da grande
quantidade de finos apresentada pelo agregado miúdo.
Segundo BUTTLER (2006)113, apesar da importância da determinação da
condição saturada superfície seca do agregado114, as prescrições da NBR 9937:
111
NBR 9777:1986 - Agregados - Determinação da absorção de água em agregados miúdos (cancelada em
01.05.2001 e substituída pela NBR NM 30:2001 - Agregado miúdo - Determinação da absorção de água)
112
ETXEBERRIA, M ; MARÍ, A. R.; VÁZQUEZ, E. Recycled aggregate concrete as structural material. Materials
and Structure, Rilem, mar. 2006. Disponível em: <http://www.springerlink.com> Acesso em: 28 julho 2006
113

BUTTLER, A.M. Avaliação da absorção de agregados reciclados de concreto. In: VII Seminário de
Desenvolvimento Sustentável e Reciclagem na Construção Civil, 2006, São Paulo, Brasil. Anais ... São Paulo:
IBRACON, 2006
114

Segundo MEHTA;MONTEIRO (1994) quando todos os poros permeáveis estão preenchidos e não há um filme
de água na superfície, o agregado é dito estar na condição saturada superfície seca (SSS); quando o agregado
está saturado e também há umidade livre na superfície, o agregado está na condição úmida ou saturada.
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1987 não permitem a obtenção de resultados confiáveis devido à possibilidade
de desagregação das partículas de agregados reciclados, notadamente mais
frágeis que as partículas de agregados naturais, principalmente para as
partículas menores do que 12,5mm.
Diante disso, alguns pesquisadores propuseram métodos alternativos para a
avaliação da absorção dos agregados reciclados, LEITE (2001) e DIAS &
AGOPYAN (2004).
Segundo BUTTLER (2006), a metodologia proposta por DIAS & AGOPYAN (2004)
fornece um indicativo mais preciso da condição saturada superfície seca dos
agregados reciclados, pois não ocorre manuseamento do material (probabilidade
de desagregação das partículas) e também não há possibilidade de perda de
material fino. O procedimento de LEITE (2001) permitiu avaliar a dinâmica de
absorção dos agregados reciclados ao longo do tempo.
PRADO (2006) apresenta valores de absorções de água obtidas pelos métodos
alternativos propostos por DIAS (2004) e LEITE (2001), comparando-os com
foram comparadas com os valores obtidos segundo a norma brasileira NBR
9937:1987 (figura 22).
Este autor, analisando a absorção de água de agregados reciclados provenientes
de diversas fontes chegou a conclusões equivalentes à BUTTLER (2006).
Segundo PRADO (2006), o procedimento proposto por LEITE (2001) obteve
valores de absorção de água inferiores aos da norma e com grande dispersão de
resultados, observando que o uso deste método minora a real possibilidade de
absorção dos agregados, o que pode prejudicar propriedades do concreto como
trabalhabilidade e resistência. Já o método proposto por DIAS (2004) obteve
resultados homogêneos e próximos aos da NBR 9937: 1987, apresentando um
aumento médio de 12% da absorção de água. Observou também que nos
ensaios de DIAS (2004) não há possibilidade de perda de material no processo
de secagem dos agregados e há uma fácil determinação da massa especifica
seca, este se mostra mais eficiente que os demais.
O autor concluiu que o método de DIAS (2004) forneceu valores mais confiáveis
de absorção de água que os métodos de LEITE (2001) e da NBR 9937:1987,
conforme apresentado na figura 21.
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Figura 21. Gráfico de comparação entre os métodos de absorção de água (PRADO,2006)

Especificamente no caso em estudo, visando a fabricação de blocos de concreto,
a alta absorção de água apresentada pelos agregados reciclados também podem
vir a alterar a trabalhabilidade no concreto de consistência seca.
ALBUQUERQUE (2005) recomenda para a fabricação de blocos a pré-molhagem
dos agregados, conforme é especificado pela NBR 15116:2004.

3.4.1.5 Outras determinações
3.4.1.5.1 Teor de contaminantes e impurezas
Segundo ÂNGULO (2005), contaminantes e impurezas são materiais
betuminosos, madeira, vidro e outros que não fases como concretos, argamassas
e cerâmicas.
DORSTHORST;
HENDRIKS
(2000)115
observam
que
a
presença
de
contaminantes, apesar de estarem presentes em quantidades relativamente
inferiores, sua presença pode contaminar uma parte significativa do material
reciclável ou mesmo das áreas de disposição.
A fim de se avaliar os contaminantes presentes nos resíduos de construção e
demolição, segundo AGECOM (2006)116 está sendo desenvolvido pelo Laboratório
de Valorização de Sub-Produtos Industriais (Laboratório ValoRes) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) o projeto “Avaliação de
contaminantes dos resíduos da construção e elaboração de sistema de apoio à
decisão: reaproveitamento sustentável”. Esta pesquisa tem como meta
estabelecer parâmetros ambientais para coleta e pré-seleção de amostras, além
115

DORSTHORST. B.J.H. ; HENDRIKS, C.F. Re-use of constructions and demolitions waste in the EU. In: In: CIB
Symposium on Construction & Environment – Theory into Practice. Anais…São Paulo: PCC/ USP, 2000. 1 CDROM.
116
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (AGECOM). Apresenta
informações relativas ao projeto financiado pelo Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare)
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Disponível em: <http://www.agecom.ufsc.br> Acesso
em: 25 ago. 2006.
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de desenvolver um protocolo de análise para a detecção e identificação dos
poluentes nas pilhas de resíduos e dos agregados reciclados, buscando também,
avaliar os poluentes que poderão ser liberados de concretos e argamassas
produzidas com adição do RCD.
Com relação ao aspecto de lixiviação de espécies químicas, também será
verificado por este projeto, a partir da análise de amostras de concreto
produzidas com a brita reciclada, se contaminantes podem ser liberados com a
ação da chuva, por exemplo.
Segundo HARTLÉN (1995) apud JOHN; ÂNGULO (2003), o espalhamento e
diluição dos contaminantes dentro de materiais de construção civil não é, em si,
um problema durante a fase de uso dos materiais, mas ao fato de que ao final da
vida útil será gerado um volume de resíduo de demolição superior ao original e
mais contaminado que os resíduos de construção tradicionais. Este autor observa
ainda que subseqüentes ciclos de demolição e reciclagem em que o RCD é
sempre incorporado em um novo produto contendo mais resíduos podem levar a
concentrações crescentes.
ÂNGULO; ZORDAN; JOHN (2001)117 também fazem observações a respeito do
risco à saúde dos usuários do novo material e dos próprios trabalhadores da
indústria recicladora, devido a lixiviação de frações solúveis ou até mesmo pela
evaporação de frações voláteis; fatos estes que merecem atenção na avaliação
de produtos reciclados.
Já MOLIN; LARSSON; ARVIDSSON (2004)118 observam que a maior parte dos
concretos não se apresentam contaminados, sendo que, porém, algumas
contaminações por cloretos, sulfatos, hidrocarbonetos, metais pesados, dentre
outros, podem estar presentes.
Observam também que é importante se analisar possíveis contaminações
ocasionadas em RCD, por exemplo, devido à exposição de estruturas e
edificações ao tráfego, observando ainda que metais pesados somente podem
ser encontrados nas superfícies dos concretos e podendo, consequentemente,
serem removidos antes da reciclagem de forma não muito custosa.
As determinações de teores de cloreto, por exemplo, são mais aplicáveis,
principalmente no caso do emprego de agregados reciclados na produção de
concretos armados, não se aplicando ao caso em estudo. A presença de cloretos
pode vir a ocasionar a diminuição da durabilidade de concretos armados,
ocasionada pela maior velocidade de carbonatação observada nas armaduras,
devido à presença de cloretos.
Já a detecção de sulfatos nos agregados reciclados indica a presença de
partículas de gesso, as quais podem provocar fenômenos expansivos em
produtos cimentícios. Segundo MOREL et al (1994)119, o gesso presente reage
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com o cimento causando a formação de “etringita” a qual, em alguns casos, pode
causar danos devido a expansão e fissuração do concreto.
A concentração desse componente em partículas finas é mais prejudicial do que
em partículas grossas, devido à maior reatividade do material fino (CARNEIRO,
2001).
Segundo LEITE (2001), o gesso deve ser cuidadosamente eliminado da
composição do resíduo antes do seu beneficiamento, pois ao ser britado, este
material, por ser muito friável, transforma-se em pequenas partículas que ficam
completamente misturadas aos agregados produzidos, principalmente na fração
do agregado miúdo. A eliminação da fração miúda com sucessivos
peneiramentos poderia diminuir a quantidade de gesso porventura existente nos
agregados reciclados produzidos.
JOHN, CINCOTTO (2003)120 observam que embora a participação do gesso nos
resíduos de construção seja ainda pequena apesar de estar em franco
crescimento devido a adoção de sistemas inovadores, como de gesso
acartonado, se não forem tomadas medidas adequadas, poderão ocorrer
problemas eventuais, que afetarão a confiabilidade dos agregados reciclados.
Segundo JOHN et al. (2004)121, a geração de resíduos de gesso na Região
Metropolitana de São Paulo era de 60 mil m3 somente devido às atividades de
construção, sendo que 88% deste total é resultante da atividades de aplicação
de revestimento.
SENBU; OCHI; TOMOSAWA (2004)122 também tratam da questão relativa ao
gesso, observando que no Japão os resíduos gerados no processo de fabricação
das chapas são separados em gesso e cartão, sendo reincorporados ao processo,
sendo já os resíduos gerados na fase de construção também são reciclados pelas
fábricas de gesso ou por processadores intermediários, sendo permitido neste
momento, a incorporação de 10% de resíduos como fonte de matéria-prima.
Estes autores observam que tecnologias visando o emprego de 50% a 75% de
matéria-prima reciclada no processo de fabricação de chapas de gesso estão em
estudo.
A presença de matéria orgânica em concretos, devido ao emprego de agregados
contaminados com solos argilosos ou mesmo matérias orgânicas, podem sofrer
uma redução das resistências mecânicas, ou instabilidade, quando expostos a
ciclos de gelo/ degelo, ou umedecimento/ secagem (HANSEN, 1992; LEVY, 1997
apud LEITE, 2001).
(DESSY; BADALUCCO; BIGNAMI, 1998)123 também observam que a presença de
matéria orgânica pode acarretar aumento do tempo de início de pega e ainda,
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diminuição da resistência inicial do concreto que se deve à formação de bolhas
de ar internas na mistura.
COUTINHO (1997) apud LEITE (2001) observa que “o húmus é o principal
constituinte da matéria orgânica que pode estar presente nos agregados e sua
existência é muito mais prejudicial no agregado miúdo que no graúdo, no qual
pode ser retirada com maior facilidade, além do mesmo possuir uma superfície
específica inferior”.
Nos estudos realizados por CARNEIRO (2001) e ALBUQUERQUE (2005) os teores
de impurezas orgânicas encontrados tanto no agregado miúdo quanto no graúdo
se apresentaram em quantidade inferior à apresentada pelos materiais
convencionais da região.
No estudo realizado por ALBUQUERQUE (2005), as frações de menor
granulometria (< 2,4 mm) apresentaram cor mais escura do que a padrão
estabelecida pela NBR 7220:1987124, explicando que este fato pode ser resultado
da grande quantidade de pequenas partículas de argila e materiais de cor escura
já presentes no RCD, além do fato de que o material pode ter sido contaminado
na própria usina de reciclagem, na operação de transporte do material pela pá
carregadeira, uma vez que o piso da usina não apresentava pavimentação.
Como boa parte dos contaminantes e impurezas apresentam massa específica
inferior a dos resíduos minerais inertes, uma das formas de se controlar seus
teores seria se limitando a presença de materiais abaixo de determinadas
massas.
Segundo SCHULTZ; HENDRICKS (1992) como os conteúdos de contaminantes e
impurezas são maiores na fração miúda do reciclado, pode ser conveniente a
eliminação da fração do reciclado abaixo de 4 mm.
FONG; YEUNG; POON (2004)125 também não especificam o uso da fração miúda
do agregados reciclados produzidos em Hong Kong.
Porém, esta recomendação pode ser considerada uma controvérsia,
principalmente nas usinas brasileiras que possuem sistemas de reciclagem
simplificados e onde na maioria das vezes, uma parte significativa dos agregados
obtidos do beneficiamento de RCD são agregados miúdos (< 4,8 mm).

3.4.1.5.2 Análises químicas
As análises químicas a serem realizadas nos agregados reciclados referem-se à
verificação do extrato lixiviado e solubilizado obtido.
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A NBR 10.004 classifica primeiro os resíduos perigosos (classe I) em função do
risco de inflamabilidade, patogenicidade, corrosividade, toxicidade e reatividade.
Se o resíduo não se enquadrar nos critérios estipulados, ele passa por ensaios de
lixiviação (em ácido) e de solubilização (em água), onde são determinados
valores limites de concentração de diversas espécies químicas. Com base nisso
ele é classificado como resíduo não-inerte (classe II A) e resíduo inerte (classe II
B).
A NBR 10005:2004126 define lixiviação como o processo para determinação da
capacidade de transferência de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no
resíduo sólido, por meio de dissolução no meio extrator.
Os ensaios de lixiviação foram desenvolvidos para a análise de riscos de
contaminação ambiental ocasionada pela interação da água com materiais
contendo resíduos. A maioria destes ensaios foram originariamente pensados
para analisar a lixiviação de resíduos dispostos em aterros, como no caso da NBR
10005:2004; ou seja, visam classificar os resíduos em condições de aterro, no
final da vida útil.
Diferentemente das normas brasileiras, as normas holandesas visam classificar
os produtos segundo condições de exposição ao longo da vida útil, podendo-se
citar as normas holandesas NEN 7343, NEN 7349 e NEN 7341 (JOHN; ÂNGULO,
2003).
Além das normas holandesas, pode-se citar a norma alemã DIN 38414-4: 1984 –
“German standard methods for the examination of water, waste water and
sludge; sludge and sediments; determination of leachability by water”, que
também trata de lixiviação.
O que se observa no Brasil, é que existe pouca experiência além do prescrito
pela NBR 10005:2004, onde não há distinção entre o tipo de exposição a que o
material será exposto, mas apenas do tipo de amostra a ser analisada (teor de
sólidos igual a 100%, resíduos com menos de 0,5% de sólidos e resíduos com
mais de 0,5% de sólidos), fazendo-se também a análise de lixiviação para
voláteis e não-voláteis (JOHN; ÂNGULO, 2003).
Observa-se também que no processo de lixiviação, a forma do material é
fundamental, principalmente a área superficial exposta, podendo-se fazer aqui
uma distinção entre a forma de exposição de materiais granulares, como os
agregados empregados como os agregados empregados na produção de
concretos e argamassas, e materiais monolíticos, como fachadas de edifícios,
onde poderiam ser adotados ensaios que simulam a ação de chuvas em
fachadas.
Já a concentração de substâncias solúveis em água presentes em um material é
obtida por meio da análise do extrato solubilizado de resíduos sólidos.
A NBR 10006:2004127 apresenta os requisitos para obtenção deste extrato,
visando diferenciar os resíduos como classe II A – não perigosos e não inertes e
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classe II B – não perigosos e inertes, segundo classificação apresentada na NBR
10.004:2004128.
ÂNGULO (2005) apresenta referências de caracterizações realizadas em
agregados reciclados, onde estes foram classificados como classe II B (inerte),
porém com teores de cálcio e alumínio que ultrapassavam os limites estipulados
na NBR 10.004:2004.
Já (AGECOM, 2006) com base no mesmo projeto já citado anteriormente e
denominado “Avaliação de contaminantes dos resíduos da construção e
elaboração de sistema de apoio à decisão: reaproveitamento sustentável” que
está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Valorização de Sub-Produtos
Industriais (Laboratório ValoRes) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), análises realizadas em amostras de material processado na Usina de
Reciclagem localizada em São Bernardo do Campo/ SP e na Unidade Recicladora
da Prefeitura de Campinas, indicaram a presença freqüente de elementos como
ferro, zinco, titânio, cobre, arsênio e cádmio nos RCD processados, contribuindo,
a cerca da classificação dos RCD como resíduos não-inertes (classe II A) segundo
a NBR 10.004:2004.
Assim, a partir desses dois estudos é possível se verificar que não é correta a
classificação indiscriminada dos agregados reciclados como inertes (classe II B),
sendo estudos de mesma natureza que este que está sendo realizado pela UFSC
de fundamental importância para um melhor conhecimento da presença de
espécies químicas.
Mesmo assim, por se tratarem de análises mais complexas e custosas, a
realização dessas análises químicas geralmente não são realizadas seguindo uma
determinada freqüência (conforme abordagem apresentada no item 3.4.2);
porém sendo fundamentais principalmente em determinadas situações, como por
exemplo, quando os RCD sejam provenientes de locais que possam apresentar
uma potencial contaminação.

3.4.2 Freqüência de execução dos ensaios
A NBR 15116:2004 apresenta alguns ensaios que devem ser realizados com
determinada freqüência visando o controle da qualidade e caracterização dos
agregados reciclados empregados em concretos sem função estrutural e em
camada de pavimentos.
A norma DIN 4226-100:2002129 também apresenta períodos de freqüência que
devem ser seguidos para controle das características dos agregados reciclados.
Assim como a NBR, esta norma também especifica que as verificações devem ser
realizadas para cada tipo de agregado, devendo a freqüência de verificações ser
aumentada no caso de variações significativas na composição do material, sendo
a periodicidade definida em função dos períodos de produção, definidos como
semanas, meses ou dias de produção no ano. A periodicidade também deve ser
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aumentada no caso dos valores obtidos em ensaios se aproximarem dos limites
especificados.
Na tabela 13 um resumo da periodicidade estabelecida pela NBR 15116:2002 e
DIN 4226-100:2002.
Tabela 13. Determinação do tipo e freqüência de execução de ensaios
NBR 15116:2002
PROPRIEDADES

Composição granulométrica

Teor de material passante na
peneira 75 µm

Absorção
água

de

Composição
graúdo

do

FREQUENCIA DE
MÉTODO
FREQÜÊNCIA MÉTODO DE ENSAIOS POR TIPO DE
DE
AGREGADO
DE ENSAIOS
ENSAIO
ENSAIO
1, 2, 3 (2)
4 (2)
NBR NM
248130

NBR NM
46132

Agregado
graúdo

NBR NM
53135

Agregado
miúdo

NBR NM
30136

Torrões de argila e materiais
friáveis
agregado

DIN 4226-100:2002

NBR
7218137

Anexo A

A cada lote

DIN EN 9331131

Uma vez
por semana

Uma vez
por
semana

A cada lote

DIN EN 9331; DIN EN
933-8133;
DIN EN 9339134

Uma vez
por semana

Uma vez
por
semana

A cada lote

Conforme
anexo D da
norma

Uma vez ao
dia

-

A cada lote

-

-

-

A cada lote

Pesar
constituintes Uma vez ao
dia
separados
manualmente

Uma vez
por
semana
(continua)
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(continuação)

NBR 15116:2002

PROPRIEDADES

MÉTODO
DE
ENSAIO

FREQÜÊNCIA
DE ENSAIOS

DIN 4226-100:2002

MÉTODO DE
ENSAIO

FREQUENCIA DE
ENSAIOS POR TIPO
DE AGREGADO
1, 2, 3

(2)

4

(2)

Percentual de materiais
não minerais no agregado
miúdo

Anexo B

A cada lote

-

-

-

Teor de cloretos

NBR NM
9917138

Uma vez por
mês ou
6000m3 (1)

Conforme
anexo E da
norma

Duas vezes
ao ano

Duas
vezes ao
ano

Teor de sulfatos

NBR NM
9917

Uma vez por
mês ou
6000m3 (1)

DIN EN 17441139

Duas vezes
ao ano

-

Massa específica

-

-

DIN EN 10976140

Uma vez por
semana

Uma vez
por mês

Matéria orgânica

-

-

DIN EN 1744-1

Uma vez por
ano pelo
menos

-

Contaminantes

-

-

Conforme
anexo G da
norma

Duas vezes
ao ano

Duas
vezes ao
ano

FONTE: NBR 15116:2004; DIN 4226-100:2002
Notas:
(1) O que ocorrer primeiro
(2) Tipos de agregado: (1) concreto; (2) misto; (3) cerâmico; (4) argamassa

Analisando-se o apresentado na tabela 6 é possível se observar que a NBR
15116:2004 especifica a freqüência de ensaios a cada lote, ou seja, uma vez por
mês ou o volume máximo de 1.500 m3 (o que primeiro ocorrer); ao passo que a
DIN 4226-100:2002 especifica diferentes freqüências para cada propriedade,
especificando por exemplo, no caso da propriedade absorção de água a
realização de verificações uma vez ao dia.
A diferenciação nestas freqüências de ensaios entre estas duas normas talvez
possa ser explicada pelo volume de reciclagem que é praticado em cada país,
onde em alguns países europeus que chegam a uma taxa de reciclagem de
aproximadamente 80% do RCD gerado, a realização de ensaios com maiores
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freqüências torna-se imprescindível diante do grande volume de agregados
reciclados produzidos.
Observa-se também que a DIN refere-se a agregados reciclados com densidade ≥
1.500 kg/m3 fazendo uma diferenciação dos tipos de agregados pela sua
composição, ou seja, concreto, misto, cerâmico e argamassa.
Já a NBR que não menciona a densidade mínima a ser apresentada pelos
agregados, também especifica a formação de lotes pela composição do
agregado, porém fazendo a diferenciação apenas em concreto e misto.
Ambas as normas adotam o método de análise visual para a determinação da
composição dos agregados.

3.5 Separação de fases dos agregados reciclados
Para a análise da composição dos agregados reciclados deve-se adotar métodos
para a separação das diferentes fases que compõem esse material.
Os métodos de separação das fases constituintes dos agregados reciclados são
empregados para a quantificação das fases presentes, tanto as de natureza
mineral como concretos, argamassas, material cerâmico e rochas naturais, além
de outras fases não-minerais.
Além da separação das fases não-minerais em agregados graúdos por análise
visual e da retirada de componentes metálicos com o auxílio de eletroímãs,
pode-se utilizar um outro método que utiliza a densidade como critério.

3.5.1 Análise visual ou catação
A técnica de análise visual ou catação, é um método extremamente trabalhoso e
apresenta problemas quanto à reprodução, visto que o critério de definição é a
análise visual de cada operador da usina de reciclagem.
A NBR 15116 especifica que deve ser realizada a análise da composição dos
agregados graúdos a cada lote de material, empregando-se o método de análise
visual. Neste método a análise da composição do material é feita pela relação,
em percentual, entre as massas dos materiais minerais e materiais não minerais
identificados pelo critério visual e a massa total de fragmentos. Este método
também é especificado pela norma DIN 4226-100:2002.
Exemplos do emprego deste método para a avaliação da composição de
agregados graúdos reciclados foi adotada, por exemplo, por PINTO (1986),
RILEM (1994)141, ZORDAN (1997) e ÂNGULO (2005).
A NBR 15116 define as seguintes fases para a seleção manual das amostras:
¾ GRUPO 1 = fragmentos que apresentam pasta de cimento endurecida em
mais de 50% do volume;
¾ GRUPO 2 = fragmentos constituídos por rochas em mais de 50% do volume;
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¾ GRUPO 3 = fragmentos de cerâmica branca ou vermelha, com superfície não
polida, em mais de 50% do volume;
¾ GRUPO 4 = fragmentos de materiais não minerais de natureza orgânica
como madeira, plástico, betume e materiais carbonizados, e de
contaminantes como vidros, vidrados cerâmicos e gesso.
O procedimento especificado na norma para a obtenção das fases constituintes é
a seguinte:
a) lavar a amostra em água corrente utilizando-se uma peneira de malha 4,8
mm;
b) secar a amostra lavada em estufa a (105 + 5)oC até constância de massa;
c) deixar a amostra resfriar até atingir a temperatura ambiente, em um período
máximo de 6 horas, e determinar a massa total (MT), com aproximação de 0,1 g;
d) separar cada fragmento presente na amostra, segundo o critério dos grupos 1
a 4;
e) determinar as massas de cada grupo, com aproximação de 0,1 g;
f) determinar as porcentagens de cada grupo (G1, G2, G3, G4), dividindo os
valores de cada massa encontrada em relação à massa total (MT). A soma das
porcentagens de massa dos grupos deve totalizar 100%.
ÂNGULO (2000) observa que este método não se revela adequado para separar
as fases “concreto”, “brita” e “argamassa”, já que a característica fundamental
de diferenciação é a absorção de água. Pode-se explicar essa dificuldade pelo
fato dos agregados poderem se apresentar nas formas mais variadas: concretos
excessivamente porosos, como concretos de contrapiso; e argamassas pouco
porosas, como argamassas colantes; além de outro problema que consiste na
diferenciação visual de britas e concreto, já que as britas sempre possuem uma
parcela de concreto aderida.
A mesma dificuldade foi encontrada por CARNEIRO (2001) na separação eficiente
da fase concreto das demais fases.
A partir da aplicação deste método, Ângulo (2005) concluiu que a quantificação
visual das fases presentes nos agregados reciclados fornece pouca informação
sobre a composição química e mineralógica, além de não se conhecer em
detalhes como os grupos de materiais presentes nestes agregados estão
associados. Além disso, este autor observa ainda que a quantificação visual por
fases não forma um grupo de agregados que apresentem propriedades físicas
constantes, sendo estas propriedades muito variáveis nas fases e um critério
fundamental para o controle da qualidade desses agregados e dos concretos
produzidos com eles.
Em função das dificuldades apresentadas pelo método de análise visual na
diferenciação das fases “concreto” e “argamassa”, pode-se realizar uma
correlação deste método com valores de absorção de água e massa específica
para estes materiais.
Essa correlação foi adotada por Ângulo (2000), que a partir do levantamento de
valores médios, adotou os seguintes valores de massa específica seca: 2,5 kg/
dm3 para os agregados graúdos reciclados de concreto e 1,75 kg/ dm3 para os
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agregados graúdos reciclados de argamassa. Os valores médios de absorção de
água adotados foram de 3,25% e 15%, respectivamente. A adoção de valores
médios pode ser justificada pelo de que os valores do concreto e da argamassa
serem bem diferentes, onde nem mesmo os valores extremos analisados se
sobrepuseram.
A partir desses valores médios, ÂNGULO (2000) apresenta em seu estudo, um
sistema de duas equações e duas incógnitas, a partir das quais pode-se obter os
percentuais em cada fase (“concreto” e “argamassa”).
As equações a serem aplicadas são:
Acon / arg = %con x Acon + %arg x Aarg (equação 1)
δcon / arg = %con x δcon + %arg x δcon (equação 2)
%con + % arg = 100 (equação 3)
sendo:
Acon/arg - absorção de água da fase conjunta de concreto e argamassa.
% con – percentual em massa da fase concreto.
A con – absorção de água média da fase concreto.
% arg – percentual em massa da fase argamassa.
A arg – absorção de água média da fase argamassa.
δcon/arg – massa específica da fase conjunta de concreto e argamassa.
δcon - massa específica média da fase concreto.
δarg - massa específica média da fase argamassa.
Assim, adotando-se valores médios de absorção de água e de massa específica é
possível se montar um sistema de duas equações e duas incógnitas para obter os
valores percentuais aproximados de cada fase (concreto e argamassa).

3.5.2 Separação por densidade
Exemplo da aplicação deste método, citado pela NBR NM 15116, foi aplicado por
ÂNGULO (2005) para separar agregados graúdos reciclados, proveniente de duas
usinas de reciclagem (Itaquera/ SP e Vinhedo/ SP), em função da massa
específica aparente das partículas que os constituem. Por meio da imersão em
líquidos de densidade intermediária foi possível separar as partículas mais leves
das mais pesadas.
Como procedimento de ensaio a ser adotado, pode-se considerar o apresentado
no Anexo B da NBR NM 15116:2004 que considera como amostra a ser ensaiada
a quantidade de aproximadamente 200 g de material separada da amostra de
ensaio.
Na figura 22 está apresentada a seqüência adotada para a separação por meio
de soluções com densidades conhecidas.
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FRAÇÃO
GRANULOMÉTRICA

Solução ZnCl2
d=1,7 g/cm3

d < 1,7

d > 1,7

Solução ZnCl2
3
d=1,9 g/cm

d > 1,9

Solução CHBr3
3
d=2,2 g/cm

1,7 < d < 1,9

1,9 < d < 2,2

d > 2,2

Solução CHBr3
d=2,5 g/cm3

d > 2,5

2,2 < d < 2,5
Figura 22. Seqüência adotada para a separação por líquidos densos (ÂNGULO, 2005)

No desenho esquemático apresentado na figura 23, está ilustrado o método de
separação por líquidos densos.

1) Imersão partículas
no líquido denso

4) Retirada do
flutuado por cesto

2) Agitação

5) Recuperação do
líquido denso por
filtragem do flutuado

3) Definição do
flutuado e afundado

6) Recuperação do
líquido denso por
filtragem do afundado

Figura 23. Desenho esquemático que ilustra a separação por líquidos densos (ÂNGULO,
2005)
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Neste estudo, os dois primeiros líquidos densos foram obtidas por dissolução de
cloreto de zinco em água e as demais foram obtidas por solução de bromofórmio
diluído em álcool etílico.
Após a remoção do excesso de líquido denso, tanto as partículas que afundaram
como as que flutuaram foram lavadas com solventes (água para a solução de
cloreto de zinco e água, e álcool etílico, para a solução de bromofórmio diluído
em álcool etílico) e secos em estufa a 100oC.
Ângulo (2005) conclui que na separação, na manipulação com líquidos densos, a
perda de massa é pequena, e a lavagem é eficiente para remover grande partes
dos líquidos nas partículas porosas. Tanto a perda quanto o ganho de massa
foram inferiores a 5%.
Segundo ÂNGULO (2005), a separação por densidade separa de acordo com a
massa específica aparente dos agregados, mas não classifica especificamente as
fases, apesar de determinados cortes como d < 1,9 g/cm³ concentrar a maioria
dos materiais não-minerais, assim como a cerâmica vermelha que se concentra
em d < 2,2 g/cm³.
Segundo HANSEN (1992) apud LIMA (1999) a separação por líquidos densos é o
único ensaio específico para a determinação do teor de impurezas em agregados
reciclados, em diversos países, inclusive a RILEM (1994) e no Japão, onde a
proposta de norma para o emprego de agregados reciclados especifica a
determinação dos teores de impurezas, por identificação visual e separação em
dois líquidos densos com densidades 1.200 kg/m3 e 1.950 kg/m3.

3.6 Considerações sobre o capítulo
Visando a determinação de propriedades importantes a serem controladas nos
agregados reciclados com a finalidade de se analisar a influência desses
agregados na produção de concretos destinados à fabricação de blocos, lotes de
agregados reciclados devem ser amostrados, seguindo a proposta apresentada
na figura 18, observando-se que segundo ÂNGULO et al (2001) o método de
homogeneização do material pelo método das pilhas alongadas parece ser o mais
indicado para obtenção de uma amostra representativa de 60 kg.
São de fundamental importância a determinação conjunta da composição e da
densidade dos agregados reciclados, o teor de material fino passante na peneira
75 µm, a composição granulométrica, além de propriedades físicas como a
massa específica e absorção de água.
Com relação à freqüência com que estas determinações devem ser realizadas,
conforme abordado no item 3.4.2, poderia se considerar como mais factível com
a realidade brasileira, o especificado pela NBR 15116:2004, que especifica a
freqüência de ensaios a cada lote, ou seja, uma vez por mês ou o volume
máximo de 1.500 m3 (o que primeiro ocorrer); ao invés do estabelecido pela DIN
4226-100:2002 que, pelo fato de que em alguns países europeus, onde a taxa
de reciclagem chega a aproximadamente 80% do RCD gerado, a realização de
ensaios com maiores freqüências torna-se imprescindível diante do grande
volume de agregados reciclados produzidos.
O emprego apenas de agregado reciclados de concreto (ARC) ao invés de agregados
reciclados mistos (ARM) seria uma forma de se garantir o emprego de agregados de melhor
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qualidade na confecção de concretos, como por exemplo, com relação a propriedades como
a massa específica e absorção de água. Também no caso de iniciativas pontuais, onde se
conhece a fonte originária dos RCD, determinações a respeito do teor de contaminantes
presentes no resíduo, passa a ter menor prioridade do que nos casos de usinas de
reciclagem onde as fontes de RCD são as mais diversas.
Cabe observar também que a fim de se obter agregados reciclados com maior controle, por
exemplo, quanto ao teor de contaminantes presentes, o método de reciclagem via úmida é
uma alternativa adotada por usinas estrangeiras, porém, no momento, ainda pouco
adaptável às condições brasileiras devido ao seu custo. Porém em face desse panorama, no
presente momento, a adoção de melhorias nos programas de gestão dos RCD, desde a
etapa de separação realizada nos Ecopontos, até a etapa de análise visual ou catação
realizada anteriormente à britagem do material nas usinas de reciclagem, poderia ser
considerada uma boa forma de controle.
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4 INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO NA FABRICAÇÃO
DE COMPONENTES CONSTRUTIVOS
Definidas as características mínimas a serem apresentadas pelos agregados
reciclados a serem empregados em substituição aos agregados convencionais,
procede-se à incorporação desse material no desenvolvimento de um produto.
Neste estudo, como vislumbra-se o desenvolvimento de um sistema construtivo
a partir de blocos de concreto fabricados com agregados reciclados, será adotada
como base a metodologia apresentada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo – IPT para desenvolvimento de sistemas construtivos
inovadores.
No item 5.1 apresenta-se uma abordagem resumida desta metodologia.

4.1 Metodologia IPT para
construtivos inovadores

desenvolvimento

de

sistemas

MITIDIERI FILHO; CAVALHEIRO (1985)142 apresentam uma metodologia
desenvolvida pelo IPT visando o desenvolvimento de sistemas construtivos
inovadores143. Alguns aspectos que devem ser considerados no desenvolvimento
são listados a seguir:
9 Levantamento dos recursos locais disponíveis – levantamento da capacitação
do parque produtor ligado ao setor de atuação;
9 Identificação dos usuários potenciais, além da população alvo, como agentes
promotores, construtoras, etc;
9 Caracterização das condicionantes
costumes da população, etc;
9

regionais,

como

clima,

topografia,

Caracterização do potencial técnico-econômico do sistema que se pretende
desenvolver – na caracterização do potencial técnico – deve-se lançar mão de
parâmetros de desempenho preestabelecidos;

9 Concepção do sistema construtivo, onde são analisados, entre outros, os
seguintes aspectos: modulação horizontal e vertical, compatibilização entre
componentes e elementos (vinculações entre paredes, entre paredes e piso/
fundação, entre paredes e coberturas), compatibilização entre componentes e
instalações, possibilidades de ampliação das edificações, tipologias de projeto,
etc;
9

Anteprojeto dos componentes a serem empregados no sistema construtivo;

9 Desenvolvimento eventual de componentes básicos;

142
MITIDIERI FILHO; CAVALHEIRO. Desenvolvimento de sistema construtivo em “painéis cerâmicos”. A
construção de moradias por ajuda mútua – experiência no Estado de São Paulo. In: Tecnologia de
edificações. São Paulo: Editora Pini, 1985, p.175-178.
143
Consideram-se produtos, processos e sistemas construtivos inovadores, não necessariamente as
“novidades” lançadas no mercado brasileiro, mas também aqueles produtos para os quais não há uma
normalização prescritiva brasileira, que especifique em detalhes suas dimensões, suas características físicas e
químicas (essas especificações são elaboradas a partir do uso consagrado do produto).(MITIDIERI et al., 2004)
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9 Produção experimental de protótipos dos componentes;
9 Realização de ensaios exploratórios de desempenho e/ou ensaios de
caracterização;
9 Anteprojetos do sistema construtivo – definição das modulações, juntas,
vinculações, tipos de componentes, sistemas de fundação, sistemas de piso,
revestimentos, detalhes construtivos, etc;
9 Produção de protótipos dos elementos e/ou da edificação;
9 Avaliação de desempenho do sistema construtivo, considerando-se os
requisitos e critérios de desempenho para o sistema como um todo, relativos
à segurança, habitabilidade e durabilidade;
9 Projeto do sistema construtivo;
9 Anteprojeto incorporado das modificações julgadas necessárias a partir dos
resultados da avaliação de desempenho;
9 Implantação-piloto do sistema construtivo;
9 Elaboração de manuais de produção/ fabricação, montagem, manutenção e
controle da qualidade.
Na figura 24 apresenta-se em forma de fluxograma um resumo desta
metodologia para o desenvolvimento de um sistema construtivo.
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CARACTERIZAÇÃO DO
POTENCIAL TÉCNICOECONÔMICO DO SISTEMA
CONSTRUTIVO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS (uso e
tipologia da edificação, material básico do
sistema e estágio de desenvolvimento da
construção com tal material, população a ser
atendida, usuários potenciais, recursos
disponíveis e condicionantes regionais)

CONCEPÇÃO DO SISTEMA

ANTEPROJETO E PRODUÇÃO
EXPERIMENTAL DOS COMPONENTES

ENSAIOS
EXPLORATÓRIOS

ANTEPROJETO DO SISTEMA

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
PRODUÇÃO/ PRÉ-FABRICAÇÃO

AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS

PROJETO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
MANUAIS PRELIMINARES

IMPLANTAÇÃO
PILOTO

ELABORAÇÃO DE MANUAIS (PRODUÇÃO/ FABRICAÇÃO, MONTAGEM,
CONTROLE DA QUALIDADE, MANUTENÇÃO)

Figura 24. Metodologia básica para o desenvolvimento de um sistema construtivo
(MITIDIERI; CAVALHEIRO,1985)

Para o desenvolvimento do sistema construtivo em questão, além destes
aspectos apresentados, outros devem ser considerados, em função da
incorporação de resíduo ao processo, conforme abordado no item 5.2.

4.2 Emprego de materiais alternativos na construção civil
De acordo com NICOLAI et al.(1994)144 novas opções para a produção de
concretos e de material britado devem ser competitivas com as opções
tradicionais, sendo os preços praticados e as potencialidade apresentadas para a
substituição são os maiores critérios.
Exemplos de opções para o emprego de agregados reciclados é apresentada na
figura 25.
144
NICOLAI, M. et al. Development of Integrated Waste Management Strategies for Demolition Waste. In:
LAURITZEN, E.K. (Ed.). Demolition and Reuse of Concrete and Masonry. Proccedings of the Third
International RILEM Symposium. Dinamarca: E & F Spon, 1994. parte 7, p.467-478.
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Opções

Engenharia
subterrânea

Barreiras
acústicas

Base de
pavimentação

Engenharia civil (atividades de
construção)

Fundações/
reforço de
solo

concretos

Construção
de vias

Blocos/
tijolos

revestimentos

Camada
superficial

superfícies

agregados

Sub-bases

Sub-bases

betuminoso

Figura 25. Opções de emprego de agregados reciclados (NICOLAI et al., 1994)

Segundo (JOHN; ÂNGULO, 2003), existe grande tradição na engenharia de dada
uma necessidade, buscar uma matéria-prima que atenda a tal necessidade. No
caso dos resíduos, o caminho é inverso: dispõe-se de um produto e buscam-se
nichos de mercado que ele possa atender. Além disso, interessa aos geradores
de determinado resíduo que já dispõem de colocação no mercado desenvolver
novas alternativas, especialmente de maior valor agregado.
Esses autores apresentam uma metodologia para a identificação de alternativas
com potencial técnico para a reciclagem de resíduos, conforme apresentado de
forma simplificada na figura 26.
Esta metodologia considera que a maneira mais prática de se reunir uma grande
variedade de conhecimento é envolver no processo uma equipe multidisciplinar
para analisar as características dos resíduos, sugerindo alternativas de
reciclagem e identificando etapas industriais, necessidades ou possibilidades de
segregação das fases, geração de resíduos durante o processamento, possíveis
emissões aéreas ou aquosas para o ambiente, sugestão de alterações no
processo de geração ou gestão do resíduo, etc.
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Características dos resíduos
e suas fases

Especialidade 1

Dados sobre a
geração do resíduo

Ambiental

Especialidade 2

Especialidade ...

Alternativas com
potencial técnico

Econômica

Especialidade n

Mercado regional

Saúde

Técnica

Alternativas
mais viáveis

Figura 26. Fluxograma da identificação de alternativas com potencial técnico através de
consulta a grupo de especialistas e seleção de alternativas mais viáveis a partir de
análise ambiental, econômica, de saúde e técnica (JOHN; ÂNGULO, 2003)

Ao se incorporar subprodutos ou resíduos em componentes da construção civil,
tornam-se necessários, além de estudos que verifiquem a potencialidade do
material a ser incorporado ao processo, a análise preliminar de sua
periculosidade, verificando sua classificação quanto à Resolução Conama no 307
e pela NBR 10004:2004.
Uma vez definido o resíduo a ser incorporado, deve-se proceder também ao
levantamento de dados relativos a este material, por meio de revisão
bibliográfica e resultados obtidos por pesquisas já realizadas. Dados específicos a
este material, coletados a partir da revisão bibliográfica, já foram apresentados
nos Capítulos 3 e 4.
Após verificadas as potencialidades apresentadas pelo resíduo e uma vez definido
qual o uso a que se destina, procede-se à efetiva incorporação do resíduo ao
processo construtivo, iniciando-se pela fabricação dos componentes blocos para
a construção das paredes de alvenaria.
A fabricação dos blocos de concreto com a incorporação de agregados reciclados
é discutida no item 4.3.

4.3 Fabricação de blocos de concreto com agregados reciclados
4.3.1 Dosagem de concretos de consistência seca
O proporcionamento dos materiais do concreto, também conhecido por dosagem
do concreto, é um processo através do qual é obtida a melhor proporção entre
cimento, agregados, água e aditivos para produzir um concreto que atenda a
certas especificações prévias. Outro propósito do proporcionamento dos
materiais constituintes dos concretos é obter uma mistura que satisfaça os
requisitos de desempenho ao mínimo custo possível; ou seja, pressupõe escolher
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os materiais componentes com base não só naqueles mais adequados mas que
também sejam disponíveis a preços razoáveis (MEHTA; MONTEIRO, 1994).
FONSECA (2002)145 cita dois métodos de dosagem para concretos de
consistência seca, o da Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP e da
American Concrete Institute (ACI 211.3-75)146.
TANGO (1984)147 apresenta um trabalho que se iniciou em 1983, para a
adaptação da metodologia IPT aplicada a concretos plásticos, para a dosagem de
concretos para blocos, ou concretos com consistência de “terra úmida”.
Segundo este pesquisador, esta metodologia caracterizada pelo traçado do
diagrama de dosagem IPT foi difundida nacionalmente pelo Instituto, sendo
empregada em estudos correntes de dosagem e permitindo aplicações bastante
versáteis em tecnologia de concreto.
Segundo TANGO (1994)148 o método de dosagem IPT adaptado a concretos para
blocos permite a obtenção de um traço desejado a partir dos materiais
disponíveis para o fabricante, além do diagrama de dosagem fornecer a
possibilidade de uma análise de custo e desempenho correspondentes para a
fabricação de blocos nas condições pesquisadas.
O concreto para blocos precisa de certas precauções na dosagem, levando em
conta sua consistência de terra úmida e não plástica; neste último, praticamente,
a pasta (cimento mais água) ocupa todos os espaços deixados pelos agregados,
enquanto que no concreto para blocos existe a presença de ar em volume
significativo na mistura. Assim, o princípio consagrado para os concretos
plásticos de que é preciso menos água para aumentar a resistência, não se aplica
aos concretos para blocos (TANGO, 1994).
De forma resumida, este método divide-se em seis etapas:
¾ ETAPA 1 – AJUSTE DOS AGREGADOS;
¾ ETAPA 2 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA MÉDIA DOS BLOCOS;
¾ ETAPA 3 – ESTIMATIVA DOS TEORES DE AGREGADO/ CIMENTO (m),
considerando-se três traços experimentais (mrico, mmédio, mpobre);
¾ ETAPA 4 – DETERMINAÇÃO DA PROPORÇÃO DE ARGAMASSA (α) E DA
UMIDADE ÓTIMA (Hót) DO TRAÇO MÉDIO:
¾ ETAPA 5 – MISTURAS EXPERIMENTAIS;
¾ ETAPA 6 – ENSAIOS E TRAÇADO DO DIAGRAMA DE DOSAGEM (ver figura
27).

145

FONSECA, F.B. Desempenho estrutural de paredes de alvenaria de blocos de concreto de
agregados reciclados de rejeitos de construção e demolição. 2002. 141f. Dissertação (Mestrado) – Escola
de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos, 2002.

146
ACI COMMITTEE 211. Recommended practice for selecting proportions for non-slump concrete (ACI
211.3-75). Mississippi: Corps of Engineers, U.S. Army, 1949
147

TANGO, C.E.S. Blocos de concreto: produção, dosagem e controle de qualidade. São Paulo:
Publicação IPT 1744, 1984, 11p.
148
TANGO, C.E.S. Fundamentos de dosagem de concreto para blocos estruturais. In: International Seminar on
Structural Masonry for Developing Countries, 5., 1994, Florianópolis, SC. Proceedings…Florianópolis: UFSC,
1994. p. 21-30.
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ALBUQUERQUE (2005) utilizando este método de dosagem obteve o seguinte
diagrama de dosagem IPT para os blocos fabricados, conforme apresentado na
figura 27.
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Figura 27. Diagrama de dosagem IPT adaptado para blocos estruturais de concreto
(ALBUQUERQUE, 2005)

As características apresentadas pelos blocos fabricados por ALBUQUERQUE
(2005), seguindo as especificações deste diagrama de dosagem, é abordado no
item 6.1 Caracterização dos blocos de concreto.
Este método de dosagem apresentado pelo IPT, porém para concretos plásticos,
também foi adotado por SILVEIRA; ROCHA; CHERIAF (2004)149 no estudo da
influência de agregados reciclados de concreto em substituição ao agregado
graúdo natural na produção de novos concretos. Estes autores observam que as
curvas de dosagem utilizadas no método IPT parecem adequadas à dosagem dos
concretos com agregados reciclados de concreto.
Com relação ao proporcionamento entre agregados devem ser realizadas
misturas experimentais onde varia-se a proporção entre o agregado graúdo e o
miúdo, procurando a máxima compacidade possível de se obter com o próprio
equipamento utilizado (TANGO, 1984). Observa-se que este método,
apresentado na NBR 7810:1983150, também é adotado pela ABCP.
Na tabela 14 apresenta-se um resumo da melhor composição granulométrica
obtida por SOUZA (2001), ALBUQUERQUE (2005) e FONSECA (2002).
149

SILVEIRA, J.P.; ROCHA, J.C.; CHERIAF, M. Desenvolvimento de blocos de concreto com uso das cinzas de
termelétricas. In: I Conferência Latino – Americana de Construção Sustentável e X Encontro Nacional de
Tecnologia do Ambiente Construído, 2004, São Paulo. Anais... São Paulo: ENTAC, 2005.
150
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregado em estado compactado e seco Determinação da massa unitária – ABNT NBR 7810. Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 3p

76
Tabela 14. Proporcionamento da mistura de agregados reciclados

FINALIDADE
Blocos de
concreto sem
função
estrutural
(SOUZA,
2001)
Blocos de
concreto sem
função
estrutural
(ALBUQUERQUE,
2005)
Blocos de
concreto com
função
estrutural
(FONSECA,
2002)

MÉTODO
Análise da
melhor
composição
granulométrica a
partir de
agregados
convencionais
Combinação de
parcelas
granulométricas
diferentes a fim
de se obter a
maior
compacidade
aparente da
mistura

ESPECIFICAÇÃO

Obtenção da
curva
granulométrica
com máxima
massa unitária
compactada

Melhor composição entre agregados reciclados de
fração 2,4 a 4,8 mm e 4,8 a 9,5 mm com a
relação 2,5/3,0, em massa (kg), respectivamente.
A esta composição foi adicionado 7,25 kg de
areia, obtendo-se assim a curva granulométrica
com máxima massa unitária compactada.

Foi adotado o intervalo entre 10% e 20% de
agregado miúdo para o total de agregados. A
partir dessa relação, realizou a substituição de
agregados
convencionais
por
agregados
reciclados, fazendo-se um ajuste da curva
granulométrica com os agregados reciclados.
Uso de agregado reciclado misto de RCD com
dimensão máxima de 4,8 mm, dimensão máxima
proposta por Wilk e Grant (1936) apud
PFEIFFENBERGER
(1985).
Nos três
traços
experimentais adotados, foi considerada a relação
de 60% de agregado miúdo para 40% de
agregado graúdo.

FONTE: SOUZA, 2001; ALBUQUERQUE, 2005 e FONSECA, 2002

Observa-se que o método prescrito pela NBR 7810:1983 é o adotado para
determinação da melhor composição granulométrica entre agregados graúdos de
diferentes granulometrias. Posteriormente, após o acréscimo de areia natural é
que se obtêm as curvas que demonstram a máxima massa unitária desejada.
PFEIFFENBERGER (1985) apud MEDEIROS (1993)151 apresenta curvas
granulométricas consideradas ótimas, em função do tipo do bloco que se deseja
produzir (figura 28).

151
MEDEIROS, J.S. Alvenaria estrutural nao armada de blocos de concreto: produção de componentes
e parâmetros de projeto. 1993. 2v. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, USP, São Paulo, 1993.
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Figura 28. Curvas granulométricas consideradas ótimas para diferentes tipos de blocos
(PFEIFFENBERGER, 1985 apud MEDEIROS, 1993) - modificado

Na tabela 15 apresentam-se indicações para traços normalmente empregados na
fabricação de blocos de concreto sem função estrutural, segundo a ABCP (1978),
traduzindo, segundo SOUZA (2001) o empirismo que é atribuído ao
proporcionamento dos materiais, na produção de blocos de concreto.
Tabela 15. Recomendações de traços para blocos de concreto para alvenaria sem função
estrutural

MATERIAIS
Cimento:agregado
Relação água/ cimento
Cimento (Kg)
Agregado total (Kg)
Areia considerando 4% de
umidade (Kg)
Pedrisco com pó de pedra
(Kg)
Água (L)

TRAÇOS (massa por m3 de concreto)
1:10
1:12
1:13
1:5:5
1:6:4
1:6:6
1:6,5:5,5
1:6,5:6,5
1
1
1
1
1
197
197
171
171
160,5
1970
1970
2052
2052
2086
985

1182

1026

1110

1043

985

788

1026

942

1043

158

150

130

127

119

FONTE: ABCP, 1978 apud SOUZA, 2001
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4.3.2 Propriedades do concreto no estado fresco
Segundo TANGO (1984) as propriedades do concreto requeridas para blocos no
estado fresco estão relacionadas ao manuseio durante a produção e conhecidas
pelo nome genérico de trabalhabilidade.
Para LEITE (2001) a forma e a textura do agregado reciclado utilizado,
proporcionam um maior travamento das misturas de concreto, dificultando a
mobilidade das partículas que necessitarão de maior quantidade de pasta para
vencer esta barreira, sendo que a pré-umidificação dos agregados reciclados
antes da mistura para produção do concreto se apresenta como boa alternativa
para limitação deste problema.
BUTTLER (2003) comenta que a grande absorção do agregado reciclado tira uma
considerável quantidade de água que antes seria utilizada para dar
trabalhabilidade à mistura, devendo-se portanto, adicionar mais água para evitar
que ela fique mais seca e menos trabalhável em relação à mistura com
agregados naturais.
Com relação à esta água adicional, HANSEN (1992) e TOPÇU (1995)152 citam que
para misturas com agregados miúdos e graúdos reciclados, deve-se adicionar
cerca de 15% a mais de água para se manter as mesmas características de
consistência do concreto natural.
Já HANSEN; NARUD (1982)153 citam que para se manter as mesmas
características de consistência do concreto natural, deve-se adicionar 5% a mais
de água na mistura quando utilizamos a fração graúda reciclada. Além disso, a
perda de trabalhabilidade do concreto reciclado é maior devido o agregado
continuar absorvendo água da mistura.
Esta quantidade adicional de água também é discutida por CARRIJO (2005), que
observa que a bibliografia mostra que caso os agregados reciclados sejam pré saturados antes da fabricação do concreto, estes absorvem cerca de 50% da
taxa total de absorção somente nos primeiros 10 minutos de imersão
(PEDROZO; LEITE; DAL MOLIN, 2000)154, após esse período a absorção se torna
bastante lenta. Além disso, segundo NEVILLE (1995)155, a absorção dos
agregados reciclados se torna mais lenta ou é interrompida pelo revestimento
das partículas com a pasta de cimento quando todos os materiais são misturados
na betoneira.
CARRIJO (2005) observa também que apenas essa quantidade de água que o
agregado absorve nos primeiros 10 minutos deve ser adicionada à água de
amassamento no concreto, e os agregados deverão ser pré-umedecidos através
da mistura primeiramente dos agregados e dessa água de absorção durante 10
minutos, antes de adicionar os demais materiais na betoneira (JUAN;
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TOPÇU, I. B.; GÜNÇAN, N. F. Using waste concrete as aggregate. Cement and Concrete Research, v. 25,
n. 7, p. 1385-1390, 1995.
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HANSEN, T.C.; NARUD, H. Recycled concrete and silica fume make calcium silicate bricks. In:
Cement and Concrete Research, vol. 13, p.626-630, 1982.
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PEDROZO, P.; LEITE, M. B. ; DAL MOLIN, D.C.C. Technical viability study of the use of constructions and
demolition waste to concrete production. In: CIB Symposium on Construction & Environment – Theory into
Practice. Anais…São Paulo: PCC/ USP, 2000. 1 CD-ROM.
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NEVILLE, A. M. Properties of concrete. 4.ed. London: Longman, 1995. 844p.
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2004

apud

Exemplo da perda de trabalhabilidade, pode ser observada no estudo realizado
por MANSUR; WEE; CHERAN (1999)156, que ao avaliar quatro traços de concreto,
com substituição total do agregado graúdo natural pelo reciclado, em que as
relações a/c foram 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6, obteve valores de trabalhabilidade das
misturas medida através do abatimento do tronco de cone, conforme
apresentado na tabela 16, podendo-se observar uma redução desta
característica. Para a produção do concreto os agregados foram submersos em
água por 24 horas e utilizados na condição saturada superfície seca.
Tabela 16. Trabalhabilidade das misturas de concreto medidas pelo abatimento de tronco
de cone

Abatimento (mm)
Relação a/c

Tipo de
concreto

0,3

0,4

0,5

0,6

Referência

116

107

91

34

Reciclado

95

82

51

22

FONTE: MANSUR; WEE; CHERAN, 1999

LEITE (2001) também obteve valores de abatimento abaixo do estabelecido para
os concretos convencionais (abaixo do valor de 70±10 mm), atribuindo a isto o
fato de os agregados reciclados possuírem forma e textura diferentes do
agregado natural.
Especificamente no caso de blocos de concreto, as característica da
trabalhabilidade apresentadas pela mistura estão diretamente relacionadas à
consistência de moldagem necessária para a moldagem dos blocos, além da
energia de adensamento proporcionada pelo equipamento de vibro-prensagem
utilizado.
SOUZA (2001) adotou o método da ASTM C 1170 para definição da consistência
de moldagem, estabelecida em função do tempo que uma amostra do material
leva para adensar sob determinada energia, em uma mesa vibratória. O tempo
medido, expresso em segundos, é definido como tempo Vebe, estabelecido nesse
estudo em 10 s, de acordo com as configurações da mesa vibratória.
A fim de se melhorar a consistência requerida para a moldagem dos blocos, ou
mesmo para se compensar a quantidade requerida nas misturas, em função da
alta absorção apresentada pelos agregados reciclados, podem-se fazer o uso de
aditivos nas misturas.
MEDEIROS (1993), observa que no Brasil, não existe tradição de emprego de
aditivos para produção de blocos de concreto. A maioria dos fabricantes, se
preocupa com a importância da trabalhabilidade da mistura, como forma de
otimizar a moldagem das unidades, empregando produtos químicos de efeitos

156
MANSUR, M. A.; WEE, T. H.; CHERAN, L. S. Crushed bricks as coarse aggregate for concrete. ACI Materials
Journal, v. 96, n. 04, p. 478-484, 1999.
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ainda desconhecidos em relação às características do concreto. Grande parte
destes produtos é utilizada como detergentes de emprego industrial.
Segundo TANGO (1984), a propriedade de maior interesse de um bloco de
concreto, e de relativa facilidade de medida, é a resistência à compressão após
um período razoável de cura. Este período, quando se emprega cimento Portland
comum, é da ordem de 28 dias, incompatível com um controle de produção.
Assim, TANGO (1984) considera que é necessário fazer-se o controle por meio de
outras propriedades relacionadas à resistência à compressão, preferencialmente,
propriedades no estado fresco ou a idades mais baixas.

Resistência à compressão (MPa)

Na figura 29, TANGO (1984) considera que é possível fazer-se o levantamento de
correlações entre massa e resistência dos blocos, sendo possível efetuar-se o
controle de produção a partir da massa dos blocos frescos, estabelecendo-se, em
função dos valores requeridos de resistência, valores mínimos e máximos para
manter-se a produção dentro dos níveis esperados.

fc28 = 0,806 M6 – 41,9

Fc7 = 0,474 M6 – 32,6

Figura 29. Resistência à compressão aos 7 e 28 dias em função da massa de seis blocos
recém-saídos da moldagem. Cada conjunto de materiais empregados requer o
levantamento de uma particular relação (TANGO, 1984)

Especificamente no caso da dosagem de concretos com agregados reciclados,
parte dos estudos de definição dos parâmetros de mistura e avaliação das
propriedades são realizados em corpos-de-prova cilíndricos em condições
similares à moldagem dos blocos, como foi realizado por SOUZA; BAUER;
SPOSTO (2003)157, FONSECA (2002) e PRADO (2006).
Segundo SOUZA; BAUER; SPOSTO (2003), grande parte dos estudos de
definição dos parâmetros de mistura e avaliação das propriedades, foi realizada
157
SOUZA, J.G.G; BAUER, E; SPOSTO, R.M. Reciclagem de entulho de construção civil como agregado:
produção de blocos de concreto. In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN,
7., 2003, México. Anais... México: CONPAT, 2003
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em corpos-de-prova cilíndricos (100 mm x 200 mm), moldados em uma mesa
vibratória, em condições de adensamento similares a da vibro-prensa utilizada
na moldagem dos blocos de concreto. Segundo o autor, tal procedimento foi
adotado por permitir um maior controle da variabilidade dos ensaios que
caracteriza o estudo em blocos de concreto (principalmente nos resultados de
resistência à compressão e absorção de água). A partir dos corpos-de-prova
cilíndricos também foi realizado o ajuste da faixa granulométrica dos agregados
reciclados para definição da faixa a ser adotada.
SOUZA (2001) empregando esse procedimento, obteve para o estudo piloto
(corpos-de-prova cilíndricos), valores indicativos de que o agregado reciclado
exerceu redução nos valores de massa específica e resistência à compressão e
aumento extremamente considerável nos valores de absorção por imersão,
principalmente nas composições com 60% e 70% de agregado reciclado. As
composições com cerca de 30% de agregado reciclado mostraram-se
potencialmente utilizáveis, sem grandes alterações em relação aos resultados de
referência.
Em relação aos blocos de concreto, SOUZA (2001) obteve valores para as séries
com 30% de agregado reciclado e com 50% de agregado reciclado, onde a
média e a maior parte dos resultados individuais de resistência e absorção são
bem inferiores aos valores obtidos com a série de referência, além de não
estarem de acordo com as especificações da norma para alvenaria de vedação,
NBR 7173:1982158. Para a série de blocos com 40% de agregado reciclado (sem
se considerar a parcela do agregado reciclado inferior a 2,4 mm) e 20% de
agregado miúdo convencional, observou-se uma considerável melhora nos
resultados, com um aumento da resistência à compressão e redução da absorção
de água, ficando tanto a média como os valores individuais de acordo com as
especificações da referida norma. Todas as composições apresentavam uma
proporção cimento:agregado em massa igual a 1:10.
FONSECA (2002) também apresenta resultados de ensaios realizados em corposde-prova cilíndricos. As amostras que representaram as maiores resistências à
compressão aos 28 dias de idade, foram destinadas à fabricação de blocos
correspondentes à respectiva série.
PRADO (2006) em seu estudo piloto de fabricação de blocos de concreto com
agregados reciclados também utilizou corpos-de-prova cilíndricos, possibilitando
a produção de vários traços com baixo custo de material e tempo de laboratório,
quando comparados com os ensaios de blocos de concreto. Foram analisadas as
quantidades de golpes para adensamento, porcentagem de pedrisco, umidade da
mistura, coesão, massa especifica, índice de vazios e aparência dos corpos-deprova. De posse destes dados foi possível entender quais as variáveis
significativas e como estas podem influenciar na produção de blocos estruturais
de concreto.
Propriedades apresentadas pelo concreto no estado endurecido são abordadas no
Capítulo 6 seguinte, onde apresentam-se também aspectos relativos a ensaios
de caracterização e desempenho apresentado por blocos.

158
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4.3.3 Cuidados na fabricação de blocos de concreto
Definida a modulação dos blocos a serem empregados, os parâmetros de
dosagem a serem adotados e avaliadas as potenciais propriedades apresentadas
pelo concreto, tanto no estado fresco, quanto no estado endurecido, inicia-se a
mistura e moldagem dos blocos de concreto.
Segundo SOUZA (2001), a mistura dos materiais básicos para produção de
blocos de concreto é de grande importância para a uniformidade da produção. A
sequência de colocação dos materiais e o tempo adequado de mistura devem ser
definidos em função do tipo de equipamento utilizado no processo, não sendo
considerados válidos os procedimentos gerais recomendados.
Segundo TANGO (1984), os equipamentos para moldagem de blocos de
concreto, geralmente, funcionam por meio da compressão e vibração simultânea
do material dentro do molde, efetuando-se a desmoldagem imediatamente,
aproveitando-se a coesão do material para manutenção da integridade dos
blocos frescos.
TANGO (1984) considera que característica do equipamento de moldagem têm
grande importância na qualidade final dos blocos e em sua homogeneidade:
9 Capacidade de máximo adensamento;
9 Ausência de vibração ou de movimentos parasitas na desforma;
9 Uniformidade de dimensões (notadamente altura do bloco);
9 Uniformidade da massa dos blocos frescos;
9 Uniformidade da energia de compressão na moldagem, bem como, no tempo
de vibração (em alguns equipamentos é notória a influência do operador da
máquina sobre estes parâmetros).
TANGO (2003)159 especifica que as vibro-prensas devem ser máquinas
hidráulicas de preferência, não se permitindo máquinas de prensagem manual.
BRESSON (1981) apud SOUZA (2001) observa que a partir de ensaios
experimentais realizados em concreto para blocos, sobre mesmas condições,
mostraram que a vibração horizontal é mais eficiente (figura 30).
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TANGO, C.E.S. Manual de fabricação de blocos de concreto para alvenaria em canteiros de obra.
São Paulo: IPT, 2003, 35p.
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Tempo (s)
Figura 30. Evolução do adensamento em função do tempo e do tipo de vibração
(BRENSON, 1981 apud SOUZA, 2001)

Segundo SOUZA (2001), o tempo de adensamento (vibração) é um dos
parâmetros considerados essenciais, isto porque é bastante visível a influência
deste parâmetro nas características dos blocos, principalmente no adensamento
(figura 30 anterior). Na prática o tempo de adensamento é definido em função
de critérios relacionados às características do bloco após a desforma. Este tempo
é o mínimo necessário para que se obtenha:
¾ total preenchimento e adensamento da mistura nos moldes da prensa;
¾ adequada aparência dos blocos após a desforma, relativa ao uso que se
destina;
¾ resistência dos blocos ao manuseio logo após a desforma; e
¾ a produtividade das operações, dentro dos critérios estabelecidos acima.
A cura é o conjunto de etapas que visa proporcionar aos blocos, durante um
certo tempo, condições de umidade, temperatura e pressão, imprescindíveis a
uma boa reação de hidratação do cimento (TANGO, 1984).
Na cura efetuada na condição ambiente, é importante se garantir, durante um
período inicial, que varia de acordo com o cimento empregado, que os blocos
permaneçam umedecidos, evitando-se a evaporação, principalmente devido ao
sol e ao vento.
No caso de cura acelerada, (TANGO, 1984) especifica uma série de cuidados que
devem ser tomados para se garantir a uniformidade da produção, evitando-se
defeitos indesejados:
9 O tempo de pré-cura ou espera para início de cura, destinado a evitar tensões
térmicas nos blocos ainda muito pouco resistentes;
9 A velocidade de elevação e abaixamento da temperatura ambiente, a fim de
se evitarem trincas devidas a gradientes térmicos excessivos, sendo que esta
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velocidade depende da geometria dos blocos e das propriedades térmicas do
concreto;
9 A temperatura máxima atingida e o tempo de permanência, uma vez que
podem ser excessivamente reduzidas as resistências a idades elevadas
quando estes são excessivos;
9 A distribuição da umidade e da temperatura nas câmaras de cura, uma vez
que sua uniformidade implica na variabilidade da resistência.
TANGO (2003) apresenta tempos de cura mínima que devem ser adotados, em
condições que permitam a manutenção de ambiente úmido com adequada
proteção contra evaporação de água (tabela 17).
Tabela 17. Tempos de cura mínimos recomendados+ (permanência dos blocos intactos,
em ambiente saturado de umidade, sem incidência direta de sol e sem troca de ar com
exterior)
“Composto”

Tipo de cimento Portland∗ →

Temperatura
Ambiente
Média
Prevista (tm)
→

“de Alta
Resistência
Inicial” CP-V
(ARI)∗∗

CP-I, CP-I S

CP-II E, CP-II
F, CP-II Z, CPB E, ou “de
Alta
Resistência
Inicial” CP-V
(ARI)∗∗∗

“de Alto –
Forno”, CP-III,
ou
“Pozolânico”,
CP-IV

“Comum”

tm ≥ 25°C

2 dias

4 dias

5 dias

7 dias

17°C < tm <
25°C

3 dias

5 dias

7 dias

10 dias

10°C ≤ tm ≤
17°C

5 dias

7 dias

10 dias

14 dias

tm < 10°C

Usar aditivos aceleradores ou aquecimento do ambiente úmido

FONTE: TANGO (2003)
Notas:
∗ os tipos são definidos nas Normas ABNT NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 5737,
NBR 12989.
∗∗ quando o fabricante garantir formalmente não haver adição de escória de alto-forno ao cimento.
∗∗∗ quando o fabricante não garantir a não-adição de escória de alto-forno ao cimento.
+ tempos usuais, mas dependentes da qualidade dos materiais. Poderá ser necessário aumentar o
tempo de cura caso os blocos não endureçam satisfatoriamente

Os blocos produzidos por ALBUQUERQUE (2005), foram curados a temperatura
ambiente, com variação entre 20oC e 35oC.
FONSECA (2002) optou pela molhagem horária dos blocos durante 5 dias,
deixando-os expostos à temperatura ambiente.
Após a cura adequada dos blocos, certas precauções devem ser tomadas visando
a minimização de quebras de blocos, dentre elas (TANGO, 1984):
9 Uso de sistemas de transporte devidamente projetados (por exemplo, pallets
transportados com auxílio de empilhadeiras ou carrinhos operados
manualmente);
9 Armazenamento dos blocos em pilhas de altura compatível, com bases
adequadas, a fim de se evitar a concentração de tensões devidas a detritos
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sob ou entre os blocos, prevendo-se a disposição das pilhas de modo a haver
amarração entre os mesmos;
9 Racionalização da disposição cronológica das pilhas de modo a haver uma
efetiva permanência mínima dos blocos na fábrica, antes da distribuição,
sendo os tempos mínimos recomendados de 21 dias para blocos com cura
acelerada e 28 dias para blocos com cura normal, computando-se o tempo
desde o instante da moldagem (esse requisito também está ligado à
prevenção da retração dos blocos após assentados).

4.4 Considerações sobre o capítulo
No desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores, é de fundamental
importância que diversos aspectos sejam considerados, desde a população a ser
atendida e o levantamento de condicionantes regionais.
Ao se vislumbrar o emprego de resíduos neste desenvolvimento,
preliminarmente é necessário se conhecer as características apresentadas por
este material, suas potencialidades e limitações.
Na etapa de dosagem do concreto de consistência seca, o método IPT adaptado
constitui uma forma prática que permite a obtenção de um traço desejado e
eventuais interferências, além da possibilidade de uma análise de custo e
desempenho correspondentes para a fabricação de blocos nas condições
pesquisadas.
Como um traço de referência adotado para a fabricação de blocos de concreto,
pode –se considerar o apresentado por ABCP (1978) apud SOUZA (2001), com
uma proporção de 60% de areia para 40% de pedrisco, ou seja, um traço de
1:6:4 (em massa).
Peculiaridades apresentadas pelos agregados reciclados, como por exemplo, a
presença de finos, apesar de não ser uma fração de interesse na produção de
concretos de consistência plástica, pode vir a ser interessante para a produção
de concretos de consistência seca, devido à possível combinação entre os
agregados para obtenção de uma massa unitária máxima, devido ao
preenchimento de vazios.
Observa-se que o maior consumo de água e conseqüentemente o maior consumo
de cimento ocasionados devido ao uso desta fração granulométrica, pode ser
equacionada a partir de um adequado estudo de proporcionamento entre
agregados, constituindo uma etapa de fundamental importância na dosagem de
concretos de consistência seca.
A pré-caracterização de traços de concreto por meio de corpos-de-prova
cilíndricos em condições similares à moldagem dos blocos, constitui uma prática
amplamente adotada, onde parte dos estudos de definição dos parâmetros de
mistura e avaliação das propriedades são realizados, principalmente com relação
à resistência à compressão e absorção de água, além do ajuste da faixa
granulométrica dos agregados reciclados para definição da faixa a ser adotada.
Assim, apenas a partir dos traços considerados mais adequados é que parte-se
para a fabricação dos blocos propriamente ditos.
Na etapa de dosagem dos concretos, a perda de trabalhabilidade é outra
característica intrínseca ao emprego de agregados reciclados, correlacionando a
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este fato a maior absorção apresentada por estes agregados. Cabe observar
também que a prática da pré-umidificação dos agregados reciclados tem por
finalidade evitar que a água da pasta de cimento migre para o agregado.
Outro fator de importância ser considerado visando a qualidade final dos blocos
fabricados refere-se ao equipamento utilizado para a moldagem dos blocos,
devendo-se dar preferência, segundo TANGO (2003) às vibro-prensas
hidráulicas.
Além disso, o tempo de vibração, que segundo SOUZA (2001) também é um
parâmetro que influi nas características dos blocos, principalmente com relação
ao adensamento, e a cura, que segundo TANGO (1984), é uma etapa
imprescindível onde durante um certo período de tempo, devem ser garantidas
condições adequadas de umidade, temperatura e pressão imprescindíveis a uma
boa reação de hidratação do cimento.
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5 AVALIAÇÃO DO PRODUTO
5.1 Caracterização dos blocos de concreto
Neste item é apresentada uma abordagem relativa às potenciais características
apresentadas
por
blocos
de
concreto
com
agregados
reciclados,
comparativamente às apresentadas por blocos de concreto com agregados
convencionais, fazendo-se considerações a respeito dos limites estabelecidos
pelo projeto de norma NBR 6136:2006.
Para TANGO (1984), normalmente as exigências relativas às propriedades do
concreto no estado endurecido referem-se à resistência à compressão e à
absorção de água; em geral fixa-se o traço tendo em vista a resistência à
compressão e simplesmente verifica-se a absorção de água. Este autor observa
porém, que propriedades como umidade, capilaridade e retração por secagem
não deixam de ser importantes.
Os ensaios de resistência à compressão são realizados ainda na etapa de
dosagem para controle das características conferidas aos blocos em função dos
traços experimentais adotados.
Valores relativos à caracterização de blocos de concreto com agregados
reciclados, com relação a aspectos de resistência à compressão, absorção de
água e retração por secagem, são apresentados na tabela 19, onde faz-se uma
relação com valores limites estabelecidos no projeto de norma NBR 6136:2006
(tabela 18) e os valores obtidos por pesquisadores, sendo assinalados em verde
os valores obtidos que atende aos limites especificados, e os valores em
vermelho, os que não atendem).
Observa-se que para efeito deste estudo, serão considerados como parâmetros
apenas a classe de blocos C – M 15 do projeto de norma 6136:2006, uma vez
que conforme será abordado no item 6.3.3, blocos com larguras inferiores a 14
cm não apresentam comportamento satisfatório quanto a aspectos de segurança
ao fogo, conforto térmico e conforto acústico.
Este projeto de norma recomenda blocos classe C, os de função estrutural, para
uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo e designados M10 para
edificações de no máximo um pavimento, M12,5 para edificações de no máximo
dois pavimentos e os designados de M15 para edificações de no máximo três
pavimentos.
A realização de ensaios de caracterização do material preliminarmente aos
estudos de desempenho são de fundamental importância, uma vez que os
valores obtidos nesta etapa servirão como parâmetros de referência ao longo de
todo o processo de avaliação.
Tabela 18. Limites especificados pelo projeto de norma 6136:2006
Classe do bloco
C – M10
C – M 12,5
C M - 15

Dimensões
9 cm x 19 cm x 39
cm
11,5 cm x 19 cm x
39 cm
14 cm x 19 cm x
39 cm

Resistência à
compressão (MPa)
≥ 3,0
≥ 3,0
≥ 3,0

Absorção de água (%)
≤ 13% (média) ≤ 16%
(individual)
≤ 13% (média) ≤ 16%
(individual)
≤ 13% (média) ≤ 16%
(individual)

Retração por
secagem (%)
≤ 0,065%
≤ 0,065%
≤ 0,065%
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CONSUMO
CIMENTO
(kg/m3)
Não declarado
Não declarado

(cm)

DIMENSÕES

9 x 19 x 39
14 x 19 x 39

ALBUQUERQUE (2005)

SOUZA (2001)

AUTORES

Tabela 19. Caracterização de blocos de concreto com agregados reciclados (valores obtidos aos 28
dias)

COMPOSIÇÃO

0% ARM

30% ARM

50% ARM

40% ARM +
20% AN

TRAÇO (massa)
Massa específica
(kg/ dm3)
Resistência à
compressão (MPa)
Absorção de água
(%)
COMPOSIÇÃO
TRAÇO (massa)
Massa específica
(kg/ dm3)
Resistência à
compressão (MPa)
Absorção de água
(%)
Retração por
secagem (%)

(1:10)

(1:10)

(1:10)

(1:10)5

2098,7

1931,8

1889,7

2008,5

3,40

1,90

2,20

2,60

8,90

13,10

14,50

13,30

100%ARM
(1:7)

100% ARM
(1:11)

100%ARM
(1:9)

Não declarado

Não declarado

Não declarado

4,53

2,28

3,42

14,10

14,10

13,70

0%

0%

50%ARC3
(graúdo) + AN
(miúdo)2

33%ARC3
(miúdo)2 + AN
(graúdo)

(1:10)4

(1:10)4

(1:10)4

(1:10)4

(1:10)4

2,115 kg/dm³

2,204

2,240

2,143

2,184

13,30

16,19

18,75

15,73

14,82

7,3

5,8

5,2

6,6

6,3

0%
1

Não declarado

TRAÇO (massa)
Massa específica
(kg/ dm3)
Resistência à
compressão (MPa)
Absorção de água
(%)

50%ARC1
(graúdo) +
AN (miúdo)2

33%ARC1
(miúdo)2 +
AN (graúdo)

COMPOSIÇÃO

30% ARM (#
2,4-4,8 mm),
70% ARM (#
4,8-9,5 mm),
100% AN (#
1,2-2,4mm)

15% AN (< #
1,2 mm), 85%
AN (# 1,2 –
2,4 mm), 45%
ARM (# 2,4 –
4,8 mm),
55% ARM (#
4,8 – 9,5 mm)

15% AN (< #
1,2 mm), 85%
AN (# 1,2 –
2,4 mm), 45%
ARM (# 2,4 –
4,8 mm),
55% ARM (#
4,8 – 9,5 mm)

TRAÇO (massa)

1:3,8:3,1:0,58

1:4,35:3,96:0,
96

1:3,98:3,63:0,
89

15% AN (<
# 1,2 mm),
85% AN (#
1,2 – 2,4
mm), 45%
ARM (# 2,4 –
4,8 mm),
55% ARM (#
4,8 – 9,5
mm)
1:4,78:4,36
:0,94

1,90

1,97

2,01

1,90

1,70

4,00

4,70

4,80

3,75

1,05

10,77

8,71

9,17

10,47

16,18

212,66

9 x 19 x 39
9 x 19 x 39

FONSECA (2002)

PRADO (2006)

COMPOSIÇÃO

100%ARC
(graúdo) + AN
(miúdo)2

Massa específica
(kg/ dm3)
Resistência à
compressão (MPa)
Absorção de água
(%)

100% AN (#
1,2 – 2,4
mm), 45%
(# 2,4 – 4,8
mm), 55%
(# 4,8 – 9,5
mm)
1:4,59:3,41
:1,38

Notas:
ARM – agregado reciclado misto;
AN – agregado natural;
1
ARC - agregado reciclado de concreto (vigotas);
2
uso de pó de pedra como agregado miúdo natural;
3
ARC – agregado reciclado de concreto (blocos de concreto);
4
PRADO (2006) adotou também os traços 1:15 e 1:20, porém com o traço 1:10 foram obtidos os maiores
valores;
5
40% de agregado reciclado (sem se considerar a parcela do agregado reciclado inferior à fração 2,4mm) e
20% de agregado miúdo convencional.
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ALBUQUERQUE (2005) obteve valores de resistência à compressão e retração
por secagem a partir dos quais pôde-se concluir que a produção de blocos de
concreto não estruturais com a utilização de 100% de agregados reciclados
mostrou-se viável para dois traços experimentais (relação cimento: agregado de
1:7 e 1:9), cujos resultados obtidos foram apresentados na tabela 19.
Com relação à absorção de água nos blocos, ALBUQUERQUE (2005) obteve
valores superiores ao especificado pela NBR 6136:2006, onde o valor médio não
deve superar 13% e individualmente 16%. Porém, diante do obtido, o autor
observa que apesar dos valores encontrados estarem acima dos limites
especificados pela referida norma, não inviabilizam a sua utilização, caso não se
destinem à execução de alvenarias expostas a intempéries ou umidade. Observa
ainda que estes valores de absorção podem estar relacionados à grande
absorção encontrada nas parcelas inferiores a 0,60 mm de agregados reciclados,
parcelas estas, onde encontra-se grande quantidade de material poroso e fino,
argilas, materiais friáveis e pequenas partículas de materiais cerâmicos.
POON; KOU; LAM (2004)160 também apresentam dados relativos à
caracterização, porém tratam-se de tijolos maciços com dimensões de 225 mm x
105 mm x 75 mm e traço aproximado de 1 : 0,25 : 16 (cimento : cinzas volantes
: agregados), considerando-se uma substituição de 25% a 100% dos agregados
naturais (miúdos e graúdos) por agregados reciclados provenientes de diversas
fontes de Hong Kong. Foi observado neste estudo que a substituição de
agregados foi satisfatória quanto às especificações da norma BS 6073:1981161,
obtendo valores de resistência a compressão dos tijolos ≥ 7 MPa e retração por
secagem ≤ 0,06%, embora tenha sido observado que a substituição de
agregados acarretou uma redução nos valores de resistência à compressão e
valores ligeiramente mais altos de retração por secagem. Foi observado também
que taxas de 25% a 50% de substituição acarretaram pouco efeito nos valores
de resistência a compressão obtidos.
PIMIENTA; DELMOTTE (1998)162 também caracterizaram blocos vazados de
concreto com agregados naturais e reciclados de RCD, com dimensões de 50 cm
x 20 cm x 20 cm, encontrando valores médios para o traço de 1:12,4 (100%
ARM) de 2,05 kg/dm3 (massa específica) e 5,93 MPa (resistência média à
compressão).
Dos valores apresentados na Tabela 19, apenas ALBUQUERQUE (2005)
apresentou valores de retração por secagem, os quais atendiam ao valor limite
especificado. Porém essa é uma propriedade que merece atenção, uma vez que
as características de absorção de água dos agregados reciclados, se não
compensadas, podem vir a ocasionar fissuras nos blocos após o período de cura,
comprometendo assim seu desempenho quanto à durabilidade.
160
POON, C. S. ; KOU, S. C.; LAM, L. Use of recycled aggregates in moulded concrete bricks and blocks. In:
Recycling of Construction and Demolition (C&D) Materials – Public Services, 2004, Hong Kong. Homepage do
CEED
do
Governo
de
Hong
Kong.
Disponível
em:
<
http://www.cedd.gov.hk/eng/services/recycling/index.htm#history> Acesso em: 15 ago. 2006
161

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Precast concrete masonry units. Specification for precast
concrete masonry units – BS 6073. London:1981.
162
PIMIENTA, P; DELMOTTE, P. (1998). Recycled aggregate used for making building blocks. In:
Internacional Symposium on Sustainable Construction: Use of Recycled Concrete Aggregate, London, 1998.
Proceedings. London, p.291-301, Thomas Telford.
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O emprego de blocos de concreto com agregados reciclados é uma experiência
que já teve sua viabilidade comprovada no Brasil, por exemplo, como a da
Racional Engenharia que a partir da reciclagem de 7 mil m3 de RCD provenientes
da demolição de uma estrutura de 9 pavimentos para a construção do Edifício
Torre Almirante no Rio de Janeiro, aplicou os agregados reciclados em
pavimentação e fabricação de blocos de concreto, sendo que ao final da obra,
100 mil blocos excedentes ainda foram doados para entidades assistenciais da
cidade (CAPELLO, 2006)163.
Outro exemplo de iniciativa, trata-se da Construtora Setin que montou uma
recicladora no local da obra do Condomínio Villagio Maia, em Guarulhos (SP).
Neste local, os engenheiros da construtora se depararam com um piso de
concreto de 12.500m3, perfazendo um total de 1.200 viagens de caminhão para
sua retirada. Assim, a partir da reciclagem deste material foram fabricados
blocos de concreto para alvenaria, blocos de fundação, muros, lajes, shafts para
abrigo de água e luz, contramarco das janelas, além de outros pré-moldados
(CAPELLO, 2006).
Conforme já citado anteriormente, Belo Horizonte (MG) e Piracicaba (SP)
também constituem exemplos de aplicação de blocos de concreto.
Em Belo Horizonte, blocos de concreto (denominados Ecobloco) são produzidos
junto à usina de reciclagem localizada no bairro Estoril. Este projeto foi realizado
a partir de uma parceria entre a administração pública e alunos
da Escola Técnica Gerencial do Sebrae (ETGS). Hoje, esses blocos são fabricados
em escala comercial. No caso de Piracicaba, parcerias realizadas entre a
administração pública e a associação de empresas coletoras, são responsáveis
pela produção de blocos de concreto junto à usina de reciclagem.
A partir dos resultados de ensaios apresentados, pode-se constatar que é viável
a fabricação de blocos de concreto com agregados reciclados, principalmente
quando destinados a execução de alvenarias de vedação e sem a exposição à
condições de umidade, em função da alta absorção apresentada pelo material.
Especificamente para a fabricação de blocos com função estrutural, FONSECA
(2002) e PRADO (2006) apresentam valores que comprovam esta viabilidade.
Porém, neste caso específico, uma maior atenção deve ser dada relativamente
ao controle do emprego de finos nas misturas, evitando-se assim, a presença
significativa de contaminantes, além de materiais porosos, responsáveis pelo
aumento da absorção de água. Estas frações granulométricas devem ser
controladas também, pelo fato de que a presença destes materiais podem vir a
ocasionar possíveis quedas de resistência à compressão.
Após devidamente caracterizados os blocos protótipo produzidos, e apresentando
valores aceitáveis quanto aos limites estabelecidos na NBR 6136:2006, procedese à fabricação dos blocos (seguindo os parâmetros definidos anteriormente)
visando a construção de paredes e protótipos para a execução dos ensaios de
desempenho do sistema de paredes de alvenaria.
Aspectos relativos às paredes de alvenaria produzidas com estes blocos são
abordados no item 6.3.

163

CAPELLO, G. Entulho vira matéria-prima. Revista Téchne. São Paulo, ano 14, n.112, p.32-35, jul.2006
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5.2 Adequação dimensional na elaboração de projetos
O projeto de norma 02:136.01:2006 prevê alguns requisitos e critérios que
devem ser atendidos visando a funcionalidade e a acessibilidade dos cômodos
das unidades habitacionais.
Este requisito visa verificar a adequada organização dos cômodos e dimensões
compatíveis com as necessidades humanas, devendo os projetos de arquitetura
de edifícios habitacionais preverem, no mínimo, a disponibilidade de espaço para
colocação e utilização de móveis e equipamentos padrões para atender as
necessidades das atividades humanas.
Com a finalidade de alojar os móveis e equipamentos, provendo ainda condições
de salubridade e funcionalidade, os projetos das edificações habitacionais devem
considerar para os cômodos as dimensões mínimas indicadas na tabela 20, desde
que atendam as exigências específicas dos órgãos municipais e estaduais.
Informações sobre móveis e equipamentos padrão mínimos a serem
considerados são apresentados neste projeto de norma e na Publicação IPT no
1721164.

164
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de tipologias de projeto
e da racionalização das intervenções por ajuda mútua. Publicação IPT 1721. São Paulo: IPT, 1986.
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Tabela 20. Dimensões mínimas dos cômodos das habitações

Dependência

Dimensões mínimas
Área mínima (m²)

Extensão do
menor lado (m)

Sala de estar

9,00

≥ 2,40

Copa/ cozinha

4,00

≥ 1,60

Copa/ cozinha
conjugada com
sala

14,00

≥ 2,40

Dormitório único
ou principal

9,00

≥ 2,50

2° dormitório

7,00

≥ 2,40

Dormitórios
excedentes ao 2°
dormitório

6,00

Que permita
inscrever um
círculo de
diâmetro 2,10 m

Banheiro

2,20

≥ 1,20 exceto box

Área de serviço

1,40

≥ 1,20

Largura útil das
portas

Largura mínima

(3)

(1)

Pé direito mínimo
(2)
(m)

2,30 nos
banheiros e 2,50
no restante

= 0,78

Corredor ou
escada interna à
unidade

Largura mínima = 0,80

Corredor de uso
comum (prédios)

Largura mínima = 1,20

Escadaria de uso
comum (prédios)

Largura mínima = 1,20

2,50

Notas:
(1) Dimensões livres, medidas entre os acabamentos de paredes, pisos e tetos;
(2) Pé direito mínimo igual a 2,50 m (exceto banheiros, onde o pé direito deve ser igual ou maior
que 2,30 m);
(3) 0,78 m (portas externas) ou 0,68 m (portas internas), exceto banheiros onde se admite 0,58
m; e vãos obrigatoriamente guarnecidos com folhas de porta.
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

Considerando-se as dimensões das áreas mínimas apresentadas na tabela 21 e
considerando-se a elaboração de um projeto de casa térrea constituída por dois
dormitórios, sala de estar, copa/ cozinha conjugada com sala, um banheiro e
área de serviço, a área mínima total aproximada seria de 52,60 m2.
Ao se comparar esta área com algumas tipologias adotadas por companhias de
habitação, é possível se constatar que estas dimensões em alguns casos não são
respeitadas, uma vez que é comum se observar unidades com áreas
aproximadas de 48,00 m2.
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No caso de adaptações necessárias das áreas privativas para portadores de
deficiência física ou pessoas com mobilidade reduzida, estas devem obedecer ao
que estabelece a NBR 9050:1994165.
Observa-se que neste trabalho não será apresentado um projeto arquitetônico de
uma unidade habitacional protótipo constituída pelo sistema de paredes de
alvenaria com os blocos em questão, por se considerar que paredes em alvenaria
de blocos de concreto com dimensões de 9 cm x 19 cm x 39 cm, constituem um
sistema construtivo considerado convencional quanto à modulação e execução
das paredes. Assim, são apresentados apenas aspectos relativos a dimensões
mínimas a serem respeitadas na etapa de desenvolvimento do projeto da
unidade habitacional, visando a adequação da organização dos cômodos e
dimensões compatíveis com as necessidades humanas (tabela 21).

5.3 Pré-avaliação de desempenho técnico do produto
5.3.1 Histórico
MITIDIERI (1998)166 observa a necessidade e importância da avaliação de
desempenho de produtos inovadores, como um mecanismo de desenvolvimento
e melhoria da qualidade de tais produtos, por um lado, e por outro lado, de
restrição ao uso de produtos que poderão gerar problemas patológicos futuros,
comprometendo o desempenho do edifício habitacional e gerando um ônus para
seus usuários e para a sociedade como um todo, principalmente quando do seu
emprego na construção de conjuntos habitacionais em larga escala, financiados
com recursos públicos.
A avaliação de desempenho de sistemas construtivos para habitações não é
assunto inédito no Brasil. Em 1981 foi concluído o primeiro trabalho do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, desenvolvido com base
na normalização internacional, que previa catorze exigências para habitações. A
base desses parâmetros tinha como origem a Europa do pós-guerra, onde a
necessidade de reconstrução rápida e as carências econômicas dos países
devastados pelo conflito contribuíram para o surgimento, na França, de um
programa de orientação técnica para construção habitacional. Porém, estes
parâmetros não se ajustaram perfeitamente ao perfil dos programas
habitacionais brasileiros, pelo fato de serem tecnicamente mais rigorosos e
principalmente devido à difícil realidade econômica que o país se encontrava
(MITIDIERI FILHO et al., 2004)167.
Segundo estes autores, as 14 exigências que nortearam o projeto inicial foram
reduzidos a apenas seis, mais adequadas à realidade brasileira. Com o apoio do
extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), foi desenvolvida em 1982 a primeira
versão dos critérios de desempenho para construções habitacionais, que, em
1995, com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e após a
165
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos – ABNT NBR 9050. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 97p.
166

MITIDIERI FILHO, C.V. Avaliação de desempenho de componentes e elementos construtivos
inovadores destinados a habitações: proposições específicas à avaliação do desempenho estrutural.
São Paulo, 1998. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 1998.
167

MITIDIERI FILHO, C.V et al. Avaliação de desempenho de sistemas construtivos: retrospectiva e proposta
para o Brasil. In: NUTAU 2004 Demandas Sociais, Inovações Tecnológicas e a Cidade, 2004, São Paulo, SP.
Anais… São Paulo: Nutau, 2004.
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aplicação prática na avaliação de 11 sistemas construtivos diferentes entre 1982
e 1983 no Canteiro Experimental do Jardim São Paulo da Cohab – SP, localizado
em Guaianazes – SP, estes critérios foram revisados e atualizados, resultando
em 1998 no manual “Critérios Mínimos de Desempenho para Habitações Térreas
de Interesse Social”. Este documento, que tinha como intenção ser
disponibilizado para discussão em âmbito nacional e formatar dentro do PBQP –
H168 um documento de consenso que permitisse orientar a avaliação de sistemas
construtivos, também serviu de base para a atual Comissão de Estudos do CB 02
da ABNT, a CE 02:136.01 – “Desempenho de Edificações”, que vem elaborando a
primeira norma brasileira de desempenho aplicada a edifícios habitacionais de
até cinco pavimentos.
Este projeto de norma 02:136.01:2006 difere das normas prescritivas de
produto e visa enfocar características de comportamento da habitação, sendo
calcado no conceito de desempenho e comportamento em uso do edifício,
considerando as exigências dos usuários e as condições de exposição da
habitação, além dos critérios levarem em conta a diversidades regionais do
Brasil, bem como o conjunto de materiais e componentes.
Observa-se que a normalização de desempenho em elaboração no CB 02 (Comitê
Brasileiro da Construção Civil), não se destina exclusivamente a soluções
inovadoras, mas aplica-se também a qualquer sistema ou processo construtivo,
mesmo que convencional, uma vez que produtos, processos e sistemas
construtivos inovadores, não necessariamente são novidades lançadas no
mercado, mas também aqueles produtos para os quais não há uma normalização
prescritiva brasileira, que especifique em detalhes suas dimensões e
características físicas e químicas (MITIDIERI et al, 2005).

5.3.2 Requisitos e critérios
Seguindo os critérios estabelecidos por este projeto de norma, apresentam-se
neste item aspectos relativos a uma pré-avaliação de desempenho.
De forma resumida, nas tabelas 21 a 32 apresentam-se requisitos e critérios
estabelecidos por este projeto de norma e os respectivos métodos de avaliação,
sendo apresentadas no item 6.3.3 abordagens mais detalhadas de cada
requisito, inclusive potenciais resultados que podem ser apresentados pelos
blocos e pelas paredes de alvenaria em questão.

168

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat

95
Tabela 21. Resumo do requisito de segurança estrutural, relativo aos estados limites

REQUISITO – SEGURANÇA ESTRUTURAL
CRITÉRIOS
9 Estabilidade e resistência estrutural: Apresentar um nível específico de
segurança contra a ruína, considerando-se as combinações de carregamento de
maior probabilidade de ocorrência, ou seja, aquelas que se referem ao estado
limite último; devem ser necessariamente consideradas nos projetos as cargas
permanentes, acidentais (sobrecargas de utilização), devidas ao vento e a
deformações impostas.
9 Deformações, fissurações e ocorrência de outras falhas: Os estados
limites de serviço (ELS) devem ser previstos em projeto, de forma que, por sua
ocorrência, repetição ou duração não causem efeitos estruturais que impeçam o
uso normal da construção, ou que levem ao comprometimento da durabilidade
da estrutura; levando-se em consideração as ações permanentes e de utilização,
não devem ocorrer deslocamentos ou fissuras excessivas impedindo o livre
funcionamento de elementos e componentes do edifício, tais como portas e
janelas, nem repercutir no funcionamento das instalações, em face das
deformações ou estados de fissuração do sistema estrutural.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Análise do projeto estrutural, verificando sua conformidade com as normas
brasileiras específicas;
¾ Quando a modelagem matemática do comportamento conjunto dos
materiais que constituem o componente não for conhecida permite-se
estabelecer uma resistência mínima de projeto através de ensaios destrutivos
e do traçado do correspondente diagrama carga x deslocamento, conforme
método apresentado no Anexo A - Modelagem matemática do comportamento
conjunto para a resistência mínima de projeto – Método de ensaio,
apresentado no projeto de norma 02:136.01 – Parte 2: Requisitos para os
sistemas estruturais;
¾ O mesmo aplica-se para se estabelecer a resistência para a deformação de
trabalho, conforme método apresentado no Anexo B - Modelagem matemática
do comportamento conjunto para a deformação de trabalho – Método de
ensaio, apresentado no projeto de norma 02:136.01 – Parte 2: Requisitos
para os sistemas estruturais.

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
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Tabela 22. Resumo do requisito de segurança estrutural, relativo ao critério de impactos
de corpo mole (projeto de norma 02:136.01:2006)

REQUISITO – SEGURANÇA ESTRUTURAL
CRITÉRIO
9 Impactos de corpo mole: Este critério é representativo dos choques
acidentais gerados pela própria utilização do edifício ou a choques provocados
por tentativas de intrusões intencionais ou não. Para as energias de impactos
apresentadas na tabela 23.1, as paredes de casas térreas não devem sofrer
ruptura ou instabilidade (impactos de segurança); fissuras, escamações,
delaminações ou qualquer outro tipo de falha (impactos de utilização) que possa
comprometer o estado de utilização, observando-se ainda os limites de
deslocamentos instantâneos e residuais (dh é o deslocamento horizontal
instantâneo, dhr é o deslocamento horizontal residual, h é a altura da parede);
nem provocar danos a componentes, instalações ou aos acabamentos acoplados
às paredes.
Tabela 22.1. Impactos de corpo mole para vedações verticais externas (paredes de
fachada) de casas térreas, com função estrutural
Energia de
Nível de
Elemento
Impactos
impacto de corpo
Critérios de desempenho
desempenho
mole (J)
960
Não ocorrência de ruptura
480
Não ocorrência de falhas
Não ocorrência de falhas;
I
limitação nos
Impactos
deslocamentos horizontais:
240
externos
dh ≤ h/250
(acesso
dhr ≤ h/ 1250
externo ao
720
Não ocorrência de ruína
público)
Vedações
Não ocorrência de falhas;
verticais com
limitação nos
M
funções
deslocamentos horizontais:
240
estruturais,
dh ≤ h/250
válidas para
dhr ≤ h/ 1250
casas térreas
Não ocorrência de ruína e
480
traspasse da parede pelo
corpo impactador
180
Não ocorrência de falhas
Impactos
M
Não ocorrência de falhas;
internos
limitação nos
deslocamentos horizontais:
120
dh ≤ h/250
dhr ≤ h/ 1250
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
Notas:
I - nível intermediário; M – nível mínimo

(continua)
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MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ As verificações da resistência e deslocamento dos componentes estruturais
devem ser por meio de ensaios de impacto de corpo mole, realizados em
laboratório ou em protótipo ou obra, devendo o corpo-de-prova representar
fielmente as condições executivas da obra, inclusive tipos de apoio / vinculações,
conforme método de ensaio indicado no anexo C - Verificações de impacto de
corpo mole, do projeto de norma 02:136.01 – Parte 2: Requisitos para os
sistemas estruturais.
¾ Na figura 31 apresenta-se o esquema de execução deste ensaio, segundo
MITIDIERI FILHO (1998), onde é importante se observar que a localização dos
pontos de impacto devem considerar tanto as regiões que compreendem as
juntas como regiões centrais dos vãos, a fim de se verificar o comportamento,
tanto das áreas de maior como de menor rigidez (pontos localizados sobre as
juntas).

(continua)
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Local de aplicação
dos impactos

∆H = altura
levantamento
saco em função
cada energia
impacto

de
do
de
de

H = pé direito do
corpo-de-prova

Figura 31. Esquema de ensaio de impacto de corpo mole (MITIDIERI FILHO, 1998)
FONTE: Projeto de norma 02:136.01.002; MITIDIERI FILHO, 1998
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Tabela 23. Resumo do requisito de segurança estrutural, relativo ao critério de impactos
de corpo duro

REQUISITO – SEGURANÇA ESTRUTURAL
CRITÉRIO
9 Impactos de corpo duro: Sob a ação de impactos de corpo duro os
componentes da edificação não devem sofrer ruptura ou traspassamento sob
qualquer energia de impacto, sendo tolerada a ocorrência de fissuras,
lascamentos e outros danos em impactos de segurança. As energias de impacto
são apresentadas na tabela 24.1.
Tabela 23.1. Critérios e níveis de desempenho para impactos de corpo duro na face
externa para componentes estruturais localizados na fachada do edifício e nas faces
exteriores acessíveis ao público
Energia de impacto(1)
de corpo duro (J)
3,75

Critério de desempenho
- Não ocorrência de falhas
- Mossas com qualquer profundidade
- Não ocorrência de ruína e traspassamento

20

3,75

3,75

- Não ocorrência de falhas
- Profundidade da mossa: ρ ≤ 5 mm
I

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações
- Não ocorrência de falhas
- Profundidade da mossa: ρ ≤ 2 mm
- Não ocorrência de ruína e traspassamento

20

M

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações

- Não ocorrência de ruína e traspassamento
20

Nível de
desempenho

S

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
Notas:
Sentido do impacto de fora para dentro
M – nível mínimo; I - nível intermediário; S – nível superior
ρ = profundidade da mossa

(continua)
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Tabela 23.2. Critérios e níveis de desempenho para componentes estruturais localizados
no interior do edifício e na fachada
Energia de impacto(1)
de corpo duro (J)
2,5

Critério de desempenho
- Não ocorrência de falhas
- Mossas com qualquer profundidade
- Não ocorrência de ruína e traspassamento

10

2,5

2,5

- Não ocorrência de falhas
- Profundidade da mossa: ρ ≤ 5 mm
I

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações
- Não ocorrência de falhas
- Profundidade da mossa: ρ ≤ 2 mm
- Não ocorrência de ruína e traspassamento

10

M

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações

- Não ocorrência de ruína e traspassamento
10

Nível de
desempenho

S

- Admitidas falhas superficiais como mossas,
fissuras e desagregações

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
Notas:
Sentido do impacto de dentro para fora, aplicados na face interna
M – nível mínimo; I - nível intermediário; S – nível superior
ρ = profundidade da mossa

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Verificação da resistência e depressão provocadas pelo impacto de corpo duro,
por meio de ensaios em laboratório executados em protótipos ou obra, devendo
o corpo-de-prova representar fielmente as condições executivas da obra,
inclusive tipos de apoio / vinculações, conforme método de ensaio indicado no
Anexo D - Verificação de impactos de corpo duro, do projeto de norma
02:136.01 – Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais.
¾ Na figura 32 apresenta-se o esquema de execução deste ensaio, segundo
MITIDIERI FILHO (1998).

(continua)
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∆H = altura de
levantamento da
esfera em função
de cada energia
de impacto

Figura 32. Esquema do ensaio de impacto de corpo duro (MITIDIERI FILHO, 1998)
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006; MITIDIERI FILHO, 1998
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Tabela 24. Resumo do requisito de segurança estrutural, relativo ao critério de
solicitações de cargas provenientes de peças suspensas

REQUISITO – SEGURANÇA ESTRUTURAL
CRITÉRIO
9 Solicitações transmitidas por peças suspensas: as paredes devem
resistir às solicitações originadas pela fixação de peças suspensas (armários,
prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros etc). Sob ação de cargas aplicadas
excentricamente em relação à face da parede ou sob a ação de cargas
aplicadas faceando a superfície do elemento parede, não devem apresentar
fissuras, deslocamentos horizontais instantâneos (dh < h/500) ou
deslocamentos horizontais residuais (dhr < h/2500), lascamentos ou rupturas,
nem permitir o arrancamento dos dispositivos de fixação nem os
esmagamentos.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Realização de ensaio em laboratório ou em protótipo, de acordo com o
método de ensaio indicado no Anexo 05 - Determinação da resistência de peças
suspensas, do projeto de norma 02:136.01 – Parte 4: Sistemas de vedações
verticais externas e internas.
¾ O projeto deve indicar as cargas de uso segundo a carga de ruptura que deve
ser maior ou igual a 3 ou a carga de uso não deve provocar deslocamento
horizontal superior a h/500, adotando o menor dos dois valores para a carga de
uso;
¾ O projeto deve indicar os dispositivos ou sistemas de fixação e deve
estabelecer os locais permitidos, devendo mencionar também as recomendações
e limitações de uso definidas pelo fornecedor das peças suspensas.
¾ Na figura 33 apresenta-se o esquema de mão-francesa para ensaios de peças
suspensas.

Figura 33. Esquema de mão-francesa para ensaios de peças suspensas como lavatórios
e prateleiras (projeto de norma 02:136.01.004)
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
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Tabela 25. Resumo do requisito de segurança estrutural, relativo ao critério de
interações com portas

REQUISITO – SEGURANÇA ESTRUTURAL
CRITÉRIO
9 Interação com portas: Permitir o acoplamento de portas, suas ligações e
vinculações, resistindo à ação de fechamentos bruscos das folhas de portas e
impactos nas folhas de portas. As vedações verticais externas e internas do
edifício habitacional, devem permitir o acoplamento de portas sob as
seguintes condições de simulação ao uso:
a) quando submetidas a dez operações de fechamento brusco não devem
apresentar falhas, tais como rupturas, fissurações, destacamentos no
encontro com o marco, cisalhamento nas regiões de solidarização do marco,
destacamentos em juntas entre componentes das paredes, as vedações
verticais não devem apresentar falhas, tais como rupturas, fissurações,
destacamentos no encontro com o marco, cisalhamento nas regiões de
solidarização do marco, destacamentos em juntas entre componentes das
vedações verticais; e
b) sob ação de um impacto de corpo mole com energia de 240J, aplicado no
centro geométrico da folha de porta, não deve ocorrer deslocamento ou
arrancamento do marco, nem ruptura ou perda de estabilidade da parede,
admitindo-se, no contorno do marco, a ocorrência de danos localizados, tais
como fissurações e estilhaçamentos.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ O fechamento brusco da porta deve seguir o método de ensaio segundo a NBR
8054:1983169, reproduzindo as condições reais de vinculação;
¾ A resistência ao impacto de corpo mole deve seguir o método de ensaio
segundo a NBR 8051:1983170, ou NBR 11.675:1990171, considerando-se os
seguintes aspectos:
a) as portas externas devem ser montadas incluindo-se as fechaduras previstas
pelo sistema construtivo, aplicando-se dois impactos de 240J na folha de porta,
obedecendo à seguinte seqüência (figura 34):
1o. Impacto: sentido do fechamento da porta (folha compelida contra o batente);
2o. Impacto: sentido da abertura da porta.
b) as portas internas devem ser montadas incluindo-se as fechaduras previstas
pelo sistema construtivo, aplicando-se o impacto, sobre a folha no sentido, do
fechamento da porta.
(continua)

169
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Porta de madeira de edificação - Verificação do
comportamento da folha submetida a manobras anormais – ABNT NBR 8054. Rio de Janeiro: ABNT,
1983. 5p.
170

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Porta de madeira de edificação - Verificação da
resistência a impactos da folha – ABNT NBR 8051. Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 6p.

171
____________ . Divisórias leves internas moduladas - Verificação da resistência a impactos –
ABNT NBR 11675. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 6p
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∆H = altura de
levantamento da
esfera em função
de cada energia
de impacto

Figura 34. Esquema do ensaio de solicitações transmitidas por portas (MITIDIERI
FILHO, 1998)
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006; MITIDIERI FILHO, 1998
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Tabela 26. Resumo do requisito de segurança ao fogo

REQUISITO – SEGURANÇA AO FOGO
CRITÉRIO
9 Resistência ao fogo: Garantir a segurança estrutural ou dificultar o
colapso estrutural da edificação em situação de incêndio. Os elementos de
compartimentação que integram os edifícios habitacionais devem atender a
NBR 14.432:2001172 para minimizar a propagação do incêndio, assegurando
estanqueidade e isolamento;
9 Reação ao fogo: Dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no
ambiente de origem do incêndio, dificultar a propagação do incêndio para outras
unidades habitacionais e facilitar a fuga dos usuários em situação de incêndio.
Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento termo-acústico
empregados na face interna dos elementos que compõem o edifício devem ter
as características de propagação de chamas e densidade ótica de fumaça
controladas.
9 Propagação do incêndio para outras unidades habitacionais: Dificultar
a propagação de incêndio para unidades contíguas e caso não seja possível o
atendimento ao critério de isolamento de risco a distância ou proteção, a
edificação não é considerada independente e o dimensionamento das medidas
de proteção contra incêndio deve ser feito considerando o conjunto de
edificações como uma única.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Com relação à resistência ao fogo das paredes, o dimensionamento em
situação de incêndio deve ser realizado através de ensaios de resistência ao
fogo, de acordo com a ABNT NBR 5628:2001173;
¾ Para a verificação da reação ao fogo dos materiais empregados nas faces
das paredes devem ser realizados ensaios segundo a NBR 9442:1986174 e
ASTM E 662-06:2001175;
¾ Análise de projeto deve ser realizada a fim de se verificar a potencialidade
de propagação do incêndio para outras unidades habitacionais.

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

172
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento – ABNT NBR 14432. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 14p
173

______________ . Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo –
ABNT NBR 5628. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 6p.
174
______________ . Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de
chama pelo método do painel radiante – ABNT NBR 9442. Rio de Janeiro: ABNT, 1986. 15p.

175
American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for Specific Optical Density of
Smoke Generated by Solid Materials - ASTM E662-06. USA: 2001.
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Tabela 27. Resumo do requisito de estanqueidade à água

REQUISITO – ESTANQUEIDADE À ÁGUA
CRITÉRIO
9 Infiltração de água de chuva: apresentar estanqueidade à água
proveniente de chuvas incidentes, ou de outras fontes. Para as condições de
exposição de pressão estática e vazão de água definidos em função de cada
região brasileira, os sistemas de vedações verticais externos do edifício
habitacional, incluindo a junção entre a janela e a parede, e seus componentes
devem permanecer estanques e não apresentar infiltrações que proporcionem
borrifamentos, ou escorrimentos ou formação de gotas de água aderentes na
face interna, podendo ocorrer pequenas manchas de umidade, com áreas
limitadas a 10% da soma das áreas das manchas de umidade na face oposta à
incidência da água, em relação à área total do corpo-de-prova submetido à
aspersão de água, ao final do ensaio (para casas térreas).
9 Umidade decorrente da ocupação do imóvel: Assegurar a estanqueidade
à água utilizada na operação e manutenção do imóvel em condições normais de
uso. Devem ser previstos no projeto, detalhes que assegurem a estanqueidade
de partes do edifício que tenham a possibilidade de ficar em contato com a água
gerada na ocupação ou manutenção do imóvel. As paredes não possibilitar
infiltração de água, através de suas faces, quando em contato com áreas
molháveis e molhadas e não deve ocorrer presença de umidade perceptível nos
ambientes contíguos, desde que respeitadas as condições de ocupação e
manutenção previstas em projeto e descritas no Manual de Uso e Operação.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Análise de projeto e realização de ensaio de paredes externas em laboratório,
de acordo com o Anexo A - Verificação em laboratório da estanqueidade à água
de vedações verticais, do projeto de norma 02:136.01 – Parte 4: Sistemas de
vedações verticais externas e internas.
¾ Análise de projeto para verificação dos detalhes construtivos necessários
visando adequada estanqueidade à água.

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
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Tabela 28. Resumo do requisito de desempenho térmico

REQUISITO – DESEMPENHO TÉRMICO
CRITÉRIO
9 A edificação habitacional deve reunir características que atendam às exigências de
conforto térmico dos usuários, considerando-se a região de implantação da obra e as
respectivas características bioclimáticas definidas na NBR 15220-3:2005176 e
considerando-se que o desempenho térmico do edifício depende do comportamento
interativo entre fachada, cobertura e piso;
9 O procedimento estabelecido nesta norma trata das propriedades térmicas,
caracterizadas pela transmitância térmica e pela absortância dos materiais empregados.
9 Apresentar condições térmicas no interior do edifício habitacional melhores ou iguais
às do ambiente externo, à sombra, para o dia típico de verão. O valor máximo diário da
temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada, como por exemplo,
salas e dormitórios, sem a presença de fontes internas de calor (ocupantes, lâmpadas,
outros equipamentos em geral), deve ser ≤ valor máximo diário da temperatura do ar
exterior;
9 Propiciar conforto térmico no interior do edifício habitacional, no dia típico de
inverno. Os valores mínimos diários da temperatura do ar interior de recintos de
permanência prolongada, como por exemplo, salas e dormitórios, no dia típico de
inverno, devem ser ≥ 12oC.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
VITTORINO (2005)177 apresenta uma proposta para avaliação de desempenho
térmico em duas etapas:
¾ Uma avaliação preliminar, simplificada, em que a resistência e a capacidade
térmicas das coberturas e paredes são analisadas separadamente, a fim de
verificar se o sistema construtivo tem um potencial mínimo para produzir
condições aceitáveis de conforto térmico, conforme apresentado nas partes 4 e
5 do projeto de norma 02:136.01:2006;
¾ Uma avaliação detalhada, contemplando, simultaneamente todas as trocas
térmicas que ocorrem em uma edificação, pelo emprego de um software de
simulação, ou via medições em protótipos, construídos em escala real, a fim de
determinar a temperatura do ar no interior de salas e dormitórios em dias
típicos de verão e de inverno, conforme apresentado na parte 1 do projeto de
norma 02:136.01:2006.
Na figura 35 este processo está apresentado em forma de um diagrama de
blocos, observando-se que o desempenho de um sistema construtivo só é
considerado como insatisfatório após a realização da avaliação detalhada e não
ao término da avaliação simplificada.
(continua)

176
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Desempenho térmico de edificações - Parte 3:
Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de
interesse social – ABNT NBR 15220 – 3. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 30p.
177
VITTORINO, F. Desempenho Térmico e Lumínico de Edifícios Habitacionais. Discussão de Proposta de
Normalização para Habitações de até Cinco Pavimentos. In: Seminário Habitação, Desempenho e Inovação
Tecnológica, 2005, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: IPT, 2005, p.7-16.
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Avaliação de Desempenho Térmico

AVALIAÇÃO
SIMPLIFICADA

Determinar U da
cobertura

Determinar U e C das
paredes

Não

U determinado
<
U limite

U determinado
<
U limite

Sim

Sim

Desempenho
“M”

Sim

C determinado
>
C limite

Desempenho
“M”

AVALIAÇÃO
DETALHADA

Avaliação Global
– Simulação
- Medição em protótipo

LEGENDA:
M – mínimo
I – intermediário
S - superior

Desempenho
“S”

Não

Não

Desempenho
Insatisfatório

Desempenho
“I”

Desempenho
“M”

Desempenho
“S”

Fim
Figura 35. Processo de avaliação de desempenho térmico de habitações (VITTORINO, 2005)
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Tabela 29. Resumo do requisito de desempenho acústico

REQUISITO – DESEMPENHO ACÚSTICO
CRITÉRIO
9 Isolação acústica de paredes: De forma a gerar conforto acústico a seus
ocupantes, o edifício habitacional deve apresentar adequado isolamento acústico das
vedações externas, no que se refere aos ruídos aéreos provenientes do exterior da
habitação, e adequado isolamento acústico entre ambientes.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ As medições do isolamento acústico podem ser realizadas em campo ou em
laboratório, recomendando-se um dos três métodos a seguir:
a) método de precisão, realizado em laboratório, conforme a norma ISO 140-3178;
b) método de engenharia, realizado em campo, conforme as normas ISO 140-4179 e ISO
140-5180 (vedações verticais externas ou fachadas;
c) método simplificado, realizado em campo, conforme ISO 10052:2001181.

É importante se observar também que os demais componentes utilizados
(portas e caixilhos) tenham desempenho acústico adequado para que o conjunto
atenda o critério estabelecido.
Segundo BARING (1985)182, para avaliar a adequação dos demais componentes
de uma fachada, pode-se estimar a isolação sonora da fachada a partir do
Índice de Redução de Isolação Sonora e da área de cada componente, utilizando
a seguinte relação:

R = - 10 log (Σ Si 10 – Ri/ 10)
S
Onde:
R = Índice de Redução Sonora resultante;
Ri = Índice de Redução Sonora do i-ésimo componente;
S = área total;
Si = área do i-ésimo componente.

Este autor recomenda que de qualquer modo as portas e janelas tenham um
valor de Rw de pelo menos 20 dB, que é um valor típico, esperado de uma janela
de qualidade razoável.
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

178
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Acoustics – Measurement of sound
insulation in buildings and of building elements – Part 3: Laboratory measurements of airborne
sound insulation between rooms - ISO 140-3. ISO: 1995
179
__________ . Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements –
Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms - ISO 140-4. ISO: 1998.
180
__________ . Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements –
Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and facades - ISO 1405. ISO: 1998.
181
__________ . Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of
equipment sound - Survey method - ISO/DIS 10052. ISO: 2001
182
BARING, J.G.A. Desenvolvimento tecnológico em acústica das edificações: conceituação (1ª parte). In:
Tecnologia de edificações. São Paulo: Editora Pini, 1985, p.415-434.
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Tabela 30. Resumo do requisito de durabilidade e manutenibilidade

REQUISITO – DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE
CRITÉRIO
9 Vida útil de projeto: Manter a capacidade funcional, e as características estéticas,
ambas compatíveis com o envelhecimento natural dos materiais durante a vida útil de
projeto de acordo com o Anexo C – Critérios de durabilidade do projeto de norma
02:136.01 – parte 1: requisitos gerais, se submetidos a intervenções periódicas de
manutenção e conservação. As paredes internas e externas da edificação habitacional
devem apresentar vida útil igual ou superior aos períodos especificados na tabela E.1 do
Anexo E – Aplicação do conceito de vida útil de projeto do projeto de norma 02:136.01
– parte 1: requisitos gerais, e serem submetidos a manutenções preventivas
(sistemáticas) e, sempre que necessário, a manutenções corretivas e de conservação
previstas pelo fornecedor do produto ou projeto.
9 Ação de calor e choque térmico: As paredes externas, incluindo seus
revestimentos, submetidas a dez ciclos sucessivos de exposição ao calor e resfriamento
por meio de jato de água, não devem apresentar descolamento horizontal instantâneo
(flecha), no plano perpendicular ao corpo-de-prova, superior a h/300, onde h é a altura
do corpo-de-prova; e ocorrência de falhas como fissuras, destacamentos,
empolamentos, descoloração e danos.

9 Manutenibilidade de paredes interna e externas e de seus componentes:

Manter a capacidade funcional durante a vida útil de projeto, incluindo seus elementos e
componentes, desde que submetidos às intervenções periódicas de manutenção
especificadas pelos respectivos fornecedores. As manutenções corretivas devem ser
realizadas assim que a não-conformidade se manifestar, a fim de impedir que pequenas
falhas progridam às vezes rapidamente para extensas patologias. As manutenções
devem ser realizadas em estrita obediência ao “Manual de Operação, Uso e Manutenção”
fornecido pelo incorporador e / ou pela construtora.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Com relação à vida útil de projeto, deve ser aplicado o conceito apresentado no
anexo E do projeto de norma 02:136.01 – parte 1: requisitos gerais, além de atender o
conteúdo do anexo C deste projeto de norma;
¾ Verificação do atendimento aos prazos constantes de vida útil apresentados na
tabela E.1 indicada no anexo E do projeto de norma e verificação da realização das
intervenções constantes no “Manual de Operação, Uso e Manutenção” fornecido pelo
incorporador e/ou pela construtora, bem como evidências das correções;
¾ Com relação à ação de calor e choque térmico, deve ser realizado ensaio conforme
método apresentado no Anexo D - Verificação do comportamento de vedações verticais
expostas à ação do calor e choque térmico do projeto de norma 02:136.01 – parte 4:
Sistemas de vedações verticais externas e internas;
¾ Análise do “Manual de Operação, Uso e Manutenção” das edificações, considerandose as diretrizes gerais das normas NBR 5674:1999183 e NBR 14.037:1998184 deve ser
realizada a fim de se verificar a manutenibilidade de paredes internas e externas e de
seus componentes.
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
183
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Manutenção de edificações – Procedimento – ABNT
NBR 5674. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 6p
184
_________ . Manual de operação, uso e manutenção das edificações - Conteúdo e recomendações
para elaboração e apresentação- ABNT NBR 14037. Rio de Janeiro: ABNT, 1998. 5p

111
Tabela 31. Resumo do requisito de impacto ambiental

REQUISITO – IMPACTO AMBIENTAL
CRITÉRIO
9 Projeto e implantação de empreendimentos: A implantação do
empreendimento deve considerar os riscos de desconfinamento do solo,
deslizamentos de taludes, enchentes, erosões, assoreamento de vales ou cursos
d’água, lançamentos de esgoto a céu aberto, contaminação do solo ou da água
por efluentes ou outras substâncias, além de outros riscos similares.
9 Seleção
e
consumo
de
materiais:
Recomenda-se
que
os
empreendimentos sejam construídos mediante exploração e consumo
racionalizado de recursos naturais, objetivando a menor degradação ambiental,
menor consumo de água, de energia e de matérias primas. Na medida das
possibilidades recomenda-se serem privilegiados os materiais que causem
menor impacto ambiental, desde as fases de exploração dos recursos naturais à
sua utilização final.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
¾ Independentemente das recomendações explícitadas, devem ser obedecidas
as exigências das normas NBR 8044:1983185 e NBR 11.682:1991186, bem como
da legislação vigente;
¾ Recomenda-se aos projetistas que avaliem junto aos fabricantes de
materiais, componentes e equipamentos os resultados de inventários de ciclo de
vida de seus produtos, de forma a subsidiar a tomada de decisão na avaliação
do impacto que estes elementos provocam ao meio ambiente.
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006
Tabela 32. Resumo do requisito de segurança no uso e operação

REQUISITO – SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO
CRITÉRIO
9 Segurança na utilização do imóvel: Os sistemas não devem apresentar:
a) rupturas, instabilizações, tombamentos ou quedas, que possam colocar em
risco a integridade física dos ocupantes ou de transeuntes nas imediações do
imóvel;
b) partes expostas cortantes ou perfurantes;
c) deformações e defeitos acima dos limites especificados nesta norma.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
Análise do projeto ou inspeção em protótipo.
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

185

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto geotécnico – ABNT NBR 8044. Rio de
Janeiro: ABNT, 1983. 58p.
186

_________ . Estabilidade de taludes – ABNT NBR 11682. Rio de Janeiro: ABNT, 1991. 32p.
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5.3.3 Discussão de potenciais resultados
5.3.3.1 Segurança estrutural
Na realização de uma avaliação da segurança estrutural apresentada por um
protótipo de unidade habitacional térrea, deve ser comprovada a condição de
que as cargas atuantes são compatíveis com a resistência oferecida pelos blocos
adotados.
Por meio de cálculos ou da realização de ensaio de compressão excêntrica em
trechos de paredes é possível se estimar a carga de ruptura dos elementos
parede, além de se verificar a classe de resistência dos blocos a ser adotada.
Apesar dos resultados obtidos por autores como FONSECA (2002) e
ALBUQUERQUE (2005) comprovam a possibilidade da fabricação de blocos com
função estrutural.
Apesar disso, para efeito da segurança estrutural, poder-se-ia considerar blocos
de menor classe de resistência, conforme classificação apresentada pelo projeto
de norma 6136:2006 (conforme já apresentado na tabela 19), ou seja, classe de
blocos C – M 10, com função estrutural para uso em elementos de alvenaria
acima do nível do solo, e para edificações de no máximo um pavimento, com
resistência característica ≥ 3,0 MPa e largura do bloco com 9,0 cm. Porém,
observa-se que requisitos de desempenho térmico, acústico e segurança ao fogo,
em função desta largura do bloco poderiam ser comprometidos, conforme será
abordado mais adiante nos itens 6.3.3.2, 6.3.3.4 e 6.3.3.5.
Assim, para efeito deste trabalho, mesmo que no caso das paredes internas
fosse possível se adotar blocos de classe C – M 10, optou-se por considerar
blocos de classe C - M 15 com largura dos blocos de 14,0 cm, uma vez que para
as paredes externas de uma edificação, essa largura deve ser respeitada a fim
de que requisitos de desempenho térmico, acústico e segurança ao fogo sejam
atendidos.
Para efeito deste estudo pode-se considerar também, a adoção de argamassa de
assentamento convencional, que segundo THOMAZ (2001)187, o principal fator
que influi na resistência à compressão da parede é a resistência à compressão do
bloco, sendo a influência da argamassa de assentamento pouco significativa.
GOMES (1983)188 relata que pesquisas desenvolvidas no B.R.E. para blocos
vazados de concreto, onde tomando-se como referência a resistência à
compressão de uma argamassa 1:3 (cimento e areia, em volume), verificou-se
queda de apenas 20% na resistência das paredes ao se reduzir a resistência à
compressão da argamassa em quase 85% (figura 36).

187
188

THOMAZ, E. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. São Paulo: Editora Pini, 2001.

GOMES, N.S. A Resistência das Paredes de Alvenaria. São Paulo, 1983. Dissertação (Mestrado). Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.
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Figura 36. Resistência à compressão da alvenaria em função da resistência à compressão
da argamassa: blocos vazados de concreto (GOMES, 1983)

Com relação ao comportamento estrutural de elementos constituídos por
agregados reciclados, observa-se neste momento que estudos neste sentido
ainda são escassos, e conforme foi observado por ETXEBERRIA; MARÍ; VÁZQUEZ
(2006), a maioria das pesquisas estão focadas basicamente nas propriedades
mecânicas dos agregados reciclados e sua aplicação em bases de pavimentação.
Dois exemplos de estudos voltados para a análise do comportamento estrutural
de concretos e de elementos produzidos com estes agregados podem ser citados.
Um exemplo corresponde ao estudo realizado por estes autores ETXEBERRIA;
MARÍ; VÁZQUEZ (2006), onde foi observado que a ocorrência de fissuras nas
vigas de concreto analisadas, ocorreu no ponto mais fraco, ou seja, na região de
aderência da argamassa com o agregado reciclado, mesmo face ao aumento do
consumo de cimento e diminuição da relação água/ cimento.
Outro exemplo diz respeito ao trabalho desenvolvido por FONSECA (2002) que
analisou o desempenho estrutural de paredes de alvenaria de blocos de concreto
com agregados reciclados de RCD.
A partir deste estudo o autor relatou que foi observada uma maior rigidez dos
blocos produzidos com agregado reciclado proveniente do maior consumo de
cimento (212,66 kg/ m³ contra 150 kg/ m³ de consumo máximo para os blocos
com agregados naturais). Observou também que paredes de blocos de concreto
com agregados reciclados revestidas e assentadas com argamassa de agregados
reciclados resultaram em um decréscimo na resistência da parede, e que devido
ao maior índice de vazios existentes em misturas contendo resíduos, além da
alta porosidade dos agregados de RCD, a rigidez do material é reduzida,
resultando em um produto mais deformável, quanto comparados às misturas
com agregados naturais.
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XIAO; LI; ZHANG (2006)189 também comentam que apenas recentemente o
desempenho estrutural, além de aspectos econômicos do uso de agregados
reciclados em concretos vem sendo analisados. Estes autores apresentam
resultados de um estudo que demonstrou que equações normalmente utilizadas
na correlação entre propriedades mecânicas em concretos convencionais não
podem ser diretamente aplicadas no caso de concretos com agregados
reciclados.
Observa-se que na revisão bibliográfica realizada não foram localizados estudos
relativos à ação de cargas de longa duração em paredes de alvenaria de blocos
de concreto com agregados reciclados.
Com relação aos demais requisitos de segurança estrutural listados no item 6.3.2
- Requisitos e critérios, considerando-se o critério de impacto de corpo mole e as
energias de impacto apresentadas na tabela 23, é provável que as paredes de
alvenaria em questão, por similaridade ao comportamento normalmente
apresentado por paredes de alvenaria de blocos de concreto convencionais,
apresentem um comportamento satisfatório face a estes impactos.
Já a realização do ensaio de impacto de corpo duro não constitui um aspecto
relevante a ser verificado, uma vez que em função de características como a
massa específica apresentada por estes blocos em estudo, possivelmente
apresentariam um comportamento satisfatório quanto à ocorrência de falhas e
profundidade das mossas ocasionadas pelos impactos indicados na tabela 24.
Verificações referentes a solicitações de cargas provenientes de peças suspensas,
também por analogia ao comportamento apresentado por blocos de concreto
com agregados naturais, podem apresentar resultados satisfatórios em função
das características do material. Porém alguns aspectos devem ser seguidos
conforme o especificado em projeto, como os dispositivos ou sistemas de fixação
e os locais permitidos. Também devem ser mencionadas em projeto as
recomendações e limitações de uso definidas pelo fornecedor das peças
suspensas.
Na verificação de ocorrências devido à interação com portas, é importante que se
verifique se o sistema de paredes permite o acoplamento de portas, verificandose suas ligações e vinculações, e a resistência oferecida quanto à ação de
fechamentos bruscos das folhas de portas e impactos nas folhas de portas.
Observa-se que este ensaio visa analisar as ocorrências na área de vinculação da
porta com as paredes, e não a qualidade apresentada pela porta instalada para a
realização do ensaio.
Observa-se que por se tratar de um sistema de paredes em alvenaria de blocos e
adotando-se um sistema convencional de fixação de portas e batentes, pode ser
realizada apenas uma análise de projeto, verificando-se aspectos de vinculação.

189
XIAO, J.Z; LI, J. B; ZHANG, C. On relationships between the mechanical properties of recycled aggregate
concrete:
An
overview.
Materials
and
Structure,
Rilem,
nov.
2005.
Disponível
em:
<http://www.springerlink.com> Acesso em: 28 julho 2006.
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5.3.3.2 Segurança ao fogo
Segundo BERTO (1991)190 os objetivos específicos da segurança ao fogo
referem-se à obtenção de níveis adequados de segurança da vida humana, de
segurança da propriedade atingida e de segurança das propriedades adjacentes,
constituindo a segurança da vida humana o aspecto mais importante a ser
considerado.
A verificação da segurança ao fogo de um sistema de paredes contempla a
análise da reação ao fogo dos materiais empregados e a resistência ao fogo
apresentada pelas paredes.
A análise da reação ao fogo está relacionada às características apresentadas
pelos materiais empregados no acabamento da face interna dos elementos que
compõem a edificação, devendo apresentar características de propagação de
chamas e densidade ótica de fumaça controladas.
O controle dessas características visa dificultar a ocorrência da inflamação
generalizada no ambiente de origem do incêndio, além de facilitar a fuga dos
usuários em situação de incêndio, sendo que as características apresentadas por
materiais cimentícios não se caracterizam como propagadores de incêndio.
É importante se observar que a existência de elementos de vedação vertical
(paredes e portas entre os distintos compartimentos da unidade habitacional),
associada à existência de laje, considerando que todas as paredes chegam até
ela sem deixar aberturas e frestas, estabelecem a possibilidade de limitação da
propagação da fumaça no interior da habitação.
Assim, como em um sistema de alvenaria de blocos de concreto, convencionais
ou com agregados reciclados, mesmo que estejam revestidos por argamassa ou
camada de pintura, estes tem potencial para apresentar um comportamento
satisfatório.
Na fase da elaboração do projeto alguns aspectos devem ser considerados
visando-se dificultar a propagação de incêndio para unidades habitacionais
contíguas, observando-se, por exemplo, as distâncias entre fachadas de
habitações distintas.
Para verificação da resistência ao fogo das paredes, deve ser realizado ensaio de
resistência ao fogo em um corpo-de-prova constituído por uma parede com 2,60
m de comprimento e altura do pé direito adotado em projeto, a fim de se
verificar aspectos de estabilidade estrutural, isolação térmica e estanqueidade.
O método adotado para essa verificação é o estabelecido pela NBR 5628:2001.
Conforme a tabela 34, BERTO (1985)191 apresenta valores de resistência ao fogo
para paredes de alvenaria de blocos de concreto convencionais.

190
BERTO, A.F. Medidas de proteção contra incêndio:Aspectos fundamentais a serem considerados no
projeto arquitetônico dos edifícios. 1991. 351f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 1991.
191

BERTO, A.F. Resistência ao fogo. In: Tecnologia de edificações. São Paulo: Editora Pini, 1985, p.361-364.
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Tabela 33. Dados de resistência ao fogo de paredes ensaiadas em laboratório

PAREDES ENSAIADAS

REVESTIMENTO

RESISTÊNCIA AO
FOGO (HORAS)

Bloco de concreto de 14 cm

Sem revestimento

1½

Bloco de concreto de 19 cm

Sem revestimento

1½

Bloco de concreto de 14 cm

1,5 cm de argamassa em
cada face

2

Bloco de concreto de 19 cm

1,5 cm de argamassa em
cada face

3

FONTE: (BERTO, 1985)

Assim, a partir dos valores apresentados na tabela 34, é possível se constatar
que uma parede de blocos de concreto com 14 cm ou 19 cm de espessura e com
ou sem revestimento de argamassa apresenta um desempenho satisfatório de
resistência ao fogo, uma vez que o projeto de norma 02:136.01:2006 especifica
uma resistência ao fogo mínima de 30 minutos para casas térreas.
Por analogia ao comportamento apresentado pelas paredes de alvenaria frente
ao critério de resistência ao fogo, os blocos de concreto com agregados
reciclados também tem potencial para apresentar um comportamento satisfatório
frente a este critério, desde que respeitadas as larguras mínimas dos blocos, ou
seja, 14,0 cm ou 19,0 cm.

5.3.3.3 Estanqueidade à água
A estanqueidade à água deve ser verificada para elementos internos em áreas
molháveis e sujeitos à ação da água de uso e lavagem dos ambientes, e para
elementos externos, sujeitos à ação da água de chuva.
A aplicação de pintura nas paredes externas é recomendável, pois além de
contribuir para a durabilidade das mesmas, pode vedar micro poros existentes na
superfície das fachadas, contribuindo na impermeabilização destas superfícies.
Na fase de elaboração de projeto, a adoção de beiral também é importante para
a proteção da fachada, observando-se, porém, que sua largura em projeção
horizontal deve ser de no mínimo 60,0 cm e deve ser menor que a largura da
calçada, a fim de manter a integridade do solo ao redor da edificação.
Com relação aos pisos internos e externos, deve-se garantir caimentos
satisfatórios e também diferença de cotas entre o piso externo e interno, e entre
o piso do banheiro e do corredor. O piso da calçada deve ter caimento no sentido
do terreno, contribuindo para evitar a penetração de água para o interior da
edificação.
Com relação à umidade proveniente da água de uso da edificação, deve-se
especificar em projeto que as paredes localizadas em áreas molháveis recebam
impermeabilização em sua superfície, como por exemplo, a adoção de azulejo
até uma altura de pelo menos 1,80 m na área do box do chuveiro, além da
colocação de azulejos ou aplicação de pintura até uma altura de
aproximadamente 0,60 m sobre pias, tanques e lavatórios.
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Com relação à estanqueidade à água das coberturas adotadas, deve ser atendida
a normalização brasileira relativa a telhados.

5.3.3.4 Desempenho térmico
Considerando-se o método de avaliação simplificado descrito na figura 35, o
projeto de norma especifica que as paredes interna e externas de uma edificação
devem apresentar valores para as propriedades de transmitância térmica (U) e
capacidade térmica (C) capazes de proporcionar desempenho térmico compatível
para cada zona bioclimática do país.
Os valores limites de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (C) para a
zona bioclimática 4 (equivalente à cidade de São Paulo) estão apresentados nas
tabelas 34 e 35.
Tabela 34. Critério e nível de desempenho de paredes externas quanto à transmitância
térmica

Nível de
desempenho
M

Transmitância Térmica (1) (U, em W/(m².K)
Zonas 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Zonas 1 e 2
α(2) ≥ 0,6
α(2) ≤ 0,6
U ≤ 2,5
U ≤ 3,7
U ≤ 2,5

Notas:
(1) valores de transmitância térmica (U) considerando-se a resistência superficial interna com
valor de 0,13 m2.K/W e a resistência superficial externa com valor de 0,04 m2.K/W;
(2) α é a absortância à radiação solar da superfície externa da parede
FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

Tabela 35. Critério e nível de desempenho de paredes externas quanto a capacidade
térmica

Nível de desempenho
M

Capacidade térmica (CT, em kJ/(m².K)
Zona 8
Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
≥ 45
≥ 130

FONTE: Projeto de norma 02:136.01:2006

Segundo informações cedidas pelo Prof. Dr. Fúlvio Vittorino, pesquisador do IPT,
em 17.08.2006, pelo método simplificado e considerando-se valores típicos de
transmitância térmica (U) e capacidade térmica (C) apresentados na bibliografia
para blocos de concreto convencionais com 19,0 cm de espessura, estes não
atendem aos limites especificados para esta zona bioclimática.
Porém, este pesquisador observa também que valores satisfatórios podem ser
obtidos por meio da aplicação do método de avaliação detalhado, onde uma
maior quantidade de variáveis podem ser consideradas.
Especificamente no caso dos blocos em estudo, seria interessante a realização de
ensaios em laboratório a fim de se verificar se a maior porosidade presente
nestes blocos conferida em função do uso de agregados reciclados, poderia
ocasionar uma melhora com relação ao desempenho térmico apresentado por
estes blocos, face ao comportamento típico apresentando por blocos de concreto
convencionais.
A fim de atender os requisitos de desempenho térmico, o projeto de norma
especifica também que deve-se dimensionar as aberturas adequadamente para
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que proporcionem ventilação interna dos ambientes, devendo estar localizadas e
dimensionadas para o controle da entrada de luz e ar, além da adoção de
dispositivos para sombreamento.

5.3.3.5 Desempenho acústico
Considerando-se a realização de ensaios em laboratório, o projeto de norma em
questão especifica que para paredes externas de fachada o Índice de Redução
Sonora Ponderado (Rw) deve ser de no mínimo 30 dB a 34 dB e para paredes de
geminação entre unidades deve ser de no mínimo 45 dB a 49 dB.
BARRY (2005) apresenta valores típicos de isolação sonora, obtidos em ensaios
de laboratório, conforme apresentado na tabela 37.
Tabela 36. Valores típicos de isolação sonora, obtidos em ensaios de laboratório

Paredes consideradas

Valores típicos

Bloco de concreto com largura de 9,0 cm +
1,5 cm de argamassa de cada lado

40 (podendo variar de -1 a -4 dB)

Bloco de concreto com largura de 14,0 cm
+ 1,5 cm de argamassa de cada lado

43 (podendo variar de -1 a -4 dB)

FONTE: (BARRY, 2005)192

Assim, analisando-se os valores típicos apresentados na tabela 37, pode-se
considerar que o sistema de paredes com blocos de 9,0 cm de largura atendem
apenas o valor mínimo relativo a paredes de fachada, ao passo que paredes de
blocos com 14,0 cm de largura atendem aos valores mínimos para paredes de
fachada e de geminação.
Cabe observar que o fator preponderante com relação à isolação sonora é a
quantidade de massa no material ensaiado, sendo que no caso de blocos de
concreto com agregados reciclados, estes valores típicos podem se alterar em
função da maior porosidade apresentada por este tipo de concreto. Porém, para
a realização desta análise de forma criteriosa, faz-se necessária a realização de
ensaio em laboratório.
Além do atendimento dos índices de isolação sonora especificados para as
paredes, o emprego de laje constitui um aspecto importante evitando
vazamentos acústicos na junção das paredes externas com a cobertura.
Observa-se ainda que o desempenho acústico de um sistema construtivo
depende, não só das características dos materiais e componentes empregados e
dos detalhes do projeto, mas também da qualidade de sua execução e
fiscalização.

5.3.3.6 Durabilidade e manutenabilidade
Por meio da realização de ensaio de choque térmico, onde o corpo-de-prova é
submetido a ciclos de aquecimento e resfriamento, conforme método de ensaio
192
BARRY, P.J. Desempenho acústico em edifícios habitacionais. In: Seminário Habitação, Desempenho e
Inovação Tecnológica, 2005, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: IPT, 2005, p.76-83.
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apresentado no Anexo D - Verificação do comportamento de vedações verticais
expostas à ação do calor e choque térmico do projeto de norma 02:136.01 –
parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas, pode-se prever o
potencial comportamento das paredes sob esta condição de envelhecimento
acelerado, observando-se a ocorrência de falhas como fissuras na superfície da
parede ensaiada, o que pode vir a comprometer sua durabilidade.
Segundo NEVILLE (1995) a ocorrência de fissurações, além de prejudicar a
aparência do concreto pode torná-lo mais vulnerável ao ataque por agentes
externos, prejudicando a sua durabilidade.
Esta ocorrência que é causada pela inevitável retração por secagem apresenta
uma ocorrência de 30 a 60% maior nos concretos com agregados reciclados, se
comparada com os resultados obtidos para concretos com agregados naturais
(BUTTLER, 2003).
Especificamente no caso de paredes de alvenaria com blocos de concreto, o
principal aspecto de durabilidade a ser verificado refere-se à ocorrência de
fissuras, influenciando a questão do conforto visual dos usuários e com relação a
ocorrência de uma possível infiltração de água nas paredes externas. Esse é um
dos principais aspectos que devem ser considerados na avaliação da durabilidade
em função desta maior retração por secagem apresentada pelos agregados
reciclados em comparação aos agregados naturais.
Observa-se atualmente que pouco se têm estudado sobre aspectos de
durabilidade desses concretos, sendo a grande maioria dos trabalhos voltada
para a avaliação de propriedades mecânicas e da viabilidade técnica da utilização
desses materiais incorporados ao concreto ou em argamassas. Porém a partir da
revisão bibliográfica foram detectados alguns trabalhos desenvolvidos neste
campo, conforme é abordado a seguir.
HANSEN (1992) comenta que a taxa de deterioração da maioria dos concretos
depende de sua permeabilidade, devido ao fato de que a absorção de água está
diretamente relacionada a esta propriedade além da penetração de água no
concreto ser primordial para a ocorrência da maioria dos mecanismos de
deterioração.
PADMINI et al. (2002) também avaliaram aspectos relativos à durabilidade do
concreto com agregados reciclados, determinando características relativas à
permeabilidade do material (absorção e volume de poros permeáveis e vazios).
Estes autores observam que em função da menor relação a/c adotada e maior
consumo de cimento para que seja alcançada uma resistência similar obtida para
o concreto com agregados naturais, os concretos com agregados reciclados
podem vir a apresentar um menor índice de vazios e resultados praticamente
similares entre a absorção do concreto reciclado e o natural; fatores estes que
tem influência sobre a durabilidade do concreto.
A título informativo, BARRA; VAZQUEZ (1996)193, BARRA; VAZQUEZ (1998)194 e
VIEIRA; MOLIN; LIMA (2004)195 também desenvolveram trabalhos relativos à
193
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durabilidade de concretos com agregados reciclados, porém nestes casos,
aplicáveis a concretos armados.
BARRA;VAZQUEZ (1996) avaliaram a influência da umidade dos agregados
reciclados nas propriedades mecânicas e na durabilidade do concreto,
observando que apesar de muitos pesquisadores recomendarem a saturação do
agregado antes de proceder à produção do concreto, desconhece-se o efeito
provocado por este procedimento na durabilidade do mesmo. Esses autores
obtiveram resultados desfavoráveis com relação à durabilidade do material, para
concretos que incorporaram agregados reciclados na condição seca e saturada.
Apesar do sistema em estudo não tratar do uso de concreto armado,
apresentam-se aqui dados de alguns estudos realizados a respeito da ocorrência
de carbonatação nestes concretos com agregados reciclados, em função da
necessidade de se prever a colocação de armaduras de construção nas paredes
de alvenaria. Apenas a título informativo, são apresentados resultados obtidos
por VIEIRA; MOLIN; LIMA (2004) e BARRA; VAZQUEZ (1996).
VIEIRA; MOLIN; LIMA (2004) desenvolveram um estudo relacionado à
durabilidade de concretos produzidos a partir de agregados reciclados,
analisando o comportamento desses concretos quando submetidos a ciclos
alternados de imersão e secagem numa solução agressiva de 3,5% de NaCl
(cloreto de sódio), por um período de 150 dias.
De acordo com a figura 37, os autores fazem uma análise dos concretos com
substituição total e parcial de agregados reciclados. Uma das considerações
feitas se insere no comportamento dos traços com 100% AMR (agregado miúdo
reciclado) e 100% AGR (agregado graúdo reciclado), cujo desempenho foi
considerado insatisfatório. Para todas as relações a/c, os níveis de taxa de
corrosão ficaram acima dos valores com nenhuma ou com substituição parcial de
agregados reciclados e os mesmos corroíam as barras mais rapidamente que os
demais. Em contrapartida, os concretos com substituições parciais ou totais de
agregado miúdo reciclado possibilitou um desempenho aceitável nas taxas de
corrosão, situando-se muito próximos aos valores do concreto de referência.
Para o traço com 100% AMR e 0% AGR os valores das velocidades de corrosão
situaram-se abaixo dos concretos sem nenhuma substituição.
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Figura 37. Taxa de corrosão em função da relação a/c para os diferentes percentuais de
substituição de agregados reciclados (VIEIRA; MOLIN; LIMA, 2004)

Estes autores também observaram que a durabilidade dos concretos, reciclados
ou convencionais, está sujeita a uma diminuição caso sejam utilizados concretos
com relação água/cimento de 0,6 e 0,8, uma vez que relações a/c altas resultam
em um concreto com porosidade e permeabilidade altas, prejudicando o
desempenho do concreto frente aos agentes agressivos. ANDRADE e ALONSO
(2001) apud (VIEIRA; MOLIN; LIMA, 2004) consideram que uma taxa de
corrosão maior que 1,0 µA/cm² representa um nível alto de corrosão.
BARRA; VAZQUEZ (1996) compararam a taxa de carbonatação em concretos
confeccionados com agregados naturais e reciclados, verificando que a
possibilidade de ocorrer carbonatação é maior para concretos executados com
agregados reciclados, quando o consumo de cimento é superior a 400 kg/m3. No
entanto, observaram que para um consumo inferior a 300 kg/m3 a taxa de
carbonatação em concretos com agregados distintos não se altera.
Além disso, esses autores também analisaram a profundidade de carbonatação
em função da ordem de incorporação dos materiais, conforme especificado
abaixo, sendo que a ordem que possibilitou a menor profundidade de
carbonatação foi a primeira:
¾ Agregado graúdo reciclado + água + cimento + areia;
¾ Cimento + água + agregado graúdo reciclado + areia;
¾ Cimento + água + areia + agregado graúdo reciclado.
Os autores observam que como a absorção do agregado graúdo é elevada, ao
adicionar a pasta de cimento, haverá grande quantidade desta que irá penetrar
nos poros do agregado, até saturar. Assim, as interfaces da pasta-agregado
ficam melhoradas, pois se reduz o teor de água presente da argamassa ao redor
do agregado, diminuindo conseqüentemente a dimensão dos poros da mesma,
inibindo assim o foco de expansão da carbonatação.
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LEVY (2001) que também realizou um estudo da durabilidade de concretos
produzidos com RCD, observa que independentemente da granulometria dos
agregados reciclados e de sua origem (alvenaria ou concreto), a carbonatação e
a difusão do CO2 está relacionada muito mais à relação a/c e ao consumo de
cimento do que com ao tipo de agregado reciclado. Tal fato comprova que não se
deve entender que a durabilidade de um concreto possa ser atrelada
exclusivamente à sua porosidade, pois propriedades importantes como a
carbonatação são fenômenos físico químicos que por vezes ocorrem de forma
inversa a absorção, ou seja, enquanto a absorção aumenta ela reduz.
OLIVEIRA et al. (2004)196 também observaram aspectos relativos à durabilidade
de concretos com agregados reciclados, por meio da técnica de análise
petrográfica que foi empregada para analisar a micro estrutura do concreto além
de possibilitar se prever o seu comportamento durante um período de tempo.
Neste estudo, ficou demonstrado que o efeito da chuva ácida simulada em
laboratório com pH igual a 4,5, proporcionou efeitos danosos ao concreto, onde
foi possível se observar a formação de vazios, ocasionando a perda de aderência
dos agregados com a pasta de cimento, além da formação de carbonato de
cálcio; ocorrências que contribuem para a deterioração do concreto.
Além disso, esses autores também observam que a técnica de análise
petrográfica também pode ser adotada para identificação de substâncias que
podem ser liberadas e contaminar o ambiente.
GONÇALVEZ; ESTEVES; VIEIRA (2004)197 relatam algumas observações obtidas
a partir de estudo realizado visando analisar a influência dos agregados
reciclados na durabilidade de concretos. Foi observado que comparando-se
traços de concretos com 100% de substituição dos agregados naturais por
reciclados, para se conseguir uma mesma taxa de permeabilidade é necessário
se aumentar o consumo de cimento em aproximadamente 100 kg/ m3, de onde
pôde-se concluir que a quantidade de cimento e a qualidade da matriz reduzem a
influência da qualidade do agregado.
Cabe observar também que, face à maior porosidade apresentada nestes
concretos com o uso de agregados reciclados, a aplicação de revestimento, como
argamassa ou até mesmo pintura, é de fundamental importância para a proteção
da superfície desses componentes, contribuindo assim para uma maior
durabilidade dessas paredes de alvenaria em estudo.

5.3.3.7 Impacto ambiental
Segundo o projeto de norma 02:136.01:2006 técnicas de avaliação do impacto
ambiental resultante das atividades da cadeia produtiva da construção ainda são
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objeto de pesquisa e no atual estado da arte não é possível estabelecer critérios
e métodos de avaliação relacionados à expressão desse impacto.
Com relação à seleção e consumo de materiais, o projeto de norma especifica
que durante a construção, deve-se implementar um sistema de gestão de
resíduos no canteiro da obras, de forma a minimizar sua geração e possibilitar a
segregação de maneira adequada para facilitar o reuso, a reciclagem ou a
disposição final em locais adequados para este fim.
O emprego de agregados reciclados na fabricação de blocos de concreto vai de
encontro a esta última premissa, uma vez que contribui para a reciclagem dos
RCD gerados em canteiros.
Porém, por se tratarem de componentes construtivos que sofreram a
incorporação de resíduo, pode-se prever a realização de uma análise visando
uma possível contaminação ambiental, com base na NBR 10.004:2004, conforme
já abordado no item 3.4.1.5.2.
Além disso, apesar de constituir um assunto ainda em desenvolvimento no
Brasil, a realização de uma análise do ciclo de vida desses componentes também
poderia ser uma forma interessante de se realizar uma análise do impacto
ambiental ocasionada ao longo da vida útil destes componentes.

5.3.3.8 Segurança no uso e operação
Não especificamente para as parede de alvenaria em blocos de concreto em
estudo mas para todos os sistema construtivos de uma forma geral, o projeto de
norma em questão especifica que devem ser previstos no projeto e na execução
formas de minimizar o risco de:
a) queda de pessoas em altura: telhados, áticos, lajes de cobertura, e quaisquer
partes elevadas da construção;
b) acessos não controlados aos riscos de quedas;
c) queda de pessoas em função de rupturas das proteções;
d) queda de pessoas em função de irregularidades nos pisos, rampas e escadas,
pisos escorregadios, pisos com excessivo caimento, pisos com possibilidade de
empoçamento de água (de lavagem ou de chuva) ou pisos contíguos com
pequenas diferenças de cota (de 0,5 cm a 10,0 cm);
e) ferimentos provocados por ruptura de elementos ou componentes, resultando
partes cortantes ou perfurantes;
f) ferimentos ou contusões em função da operação das partes móveis de
componentes como janelas, portas, alçapões e outros;
g) ferimentos ou contusões em função da dessolidarização ou da projeção de
materiais ou componentes a partir das coberturas e das fachadas;
h) ferimentos ou contusões em função da dessolidarização ou do tombamento de
tanques de lavar, pias ou lavatórios, com ou sem pedestal, e de componentes ou
equipamentos normalmente fixáveis em paredes;
i) ferimentos ou contusões em função de explosão resultante de vazamento ou
de confinamento de gás combustível.
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Conforme apresentado na tabela 33, a forma de avaliação deste requisito referese à análise de projeto e inspeções em protótipos.

5.4 Avaliação pós-ocupação
Uma vez que a avaliação de desempenho do protótipo tenha sido considerada
como satisfatória, incluindo os aspectos considerados na caracterização dos
blocos, pode-se proceder à construção de unidades piloto, visando a avaliação
destas unidades durante determinado período de tempo, visando-se avaliar tanto
aspectos de caráter técnico, como aspectos relativos à satisfação dos usuários,
por meio de uma avaliação de pós-ocupação.
CARDIA; ALUCCI; LOUREIRO (1985)198 desenvolveram uma metodologia de
avaliação pós-ocupação para conjuntos habitacionais, onde foram consideradas
as seguintes exigências: conforto visual iluminação; conforto térmico e
ventilação; privacidade e conforto acústico e, por fim, adequação ao uso.
Segundo estes autores, as informações coletadas foram reduzidas a três
conjuntos:
1) as intenções e expectativas dos planejadores;
2) avaliação do desempenho das edificações em termos de estanqueidade à
água, conforto visual e iluminação, conforto térmico e ventilação, privacidade e
conforto acústico e adequação ao uso;
3) Avaliação das unidades habitacionais pelos seus moradores.
Assim, além da avaliação pós-ocupação, a realização de vistorias técnicas para
se diagnosticar possíveis ocorrências de patologias em unidades habitacionais
também devem ser consideradas, propondo-se eventuais recomendações para
que sejam atingidos níveis satisfatórios de desempenho.
A produção em larga escala de unidades habitacionais, somente deve ser iniciada
uma vez que sejam considerados como satisfatórios os dados obtidos nesta
avaliação, e após a elaboração dos manuais de projeto e execução e do manual
de uso e manutenção das unidades.

5.5 Considerações sobre o capítulo
Considerando-se os dados apresentados na tabela 19 conclui-se que é possível
se fabricar blocos de concreto com agregados reciclados que atendam aos
valores limites especificados pelo projeto de norma da NBR 6136:2006, porém
devendo-se atentar para fatores como os maiores valores de absorção de água,
menores valores de resistência à compressão e maior consumo de cimento em
comparação aos blocos convencionais.
Pode-se também observar que o uso de agregados naturais na composição
granulométrica desses blocos, é uma prática adotada por SOUZA (2001), PRADO
(2006) e FONSECA (2002), variando entre as frações miúda e graúda adotadas
nos traços.
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O emprego de uma parcela de agregados dessa natureza ao invés da adoção de
um traço com 100% de agregados reciclados pode ser adotado como uma
tentativa de se obter melhores resultados na etapa de caracterização dos blocos
(item 6.1), mas cabe observar que uma compactação eficiente dos agregados de
qualquer natureza pode ser responsável pela obtenção de melhores resultados
do que a substituição de frações, inclusive contribuindo para uma possível
redução do consumo de cimento necessário.
A partir da adoção de recomendações apontadas pelo projeto de norma
02:136.01:2006, na etapa de avaliação de desempenho, algumas peculiaridades
apresentadas por estes blocos podem ser contornadas de alguma forma.
Por exemplo, com relação aos maiores valores de absorção de água
apresentados por estes blocos em função de sua maior porosidade e
permeabilidade, a adoção ainda na fase de elaboração do projeto de detalhes
construtivos como beirais com largura adequada, barras impermeáveis nas áreas
molháveis, além de caimentos adequados, podem ser fatores importantes que
venham a contribuir inclusive com relação à absorção de água por capilaridade.
Esta maior porosidade dos blocos, porém, pode vir a ser um fator que contribua
numa melhora do desempenho térmico apresentado por paredes de alvenaria
desta natureza, em função de uma possível melhora com relação à transmitância
térmica e capacidade térmica, se comparados com os valores típicos
apresentados por blocos de concreto convencionais.
Já com relação ao desempenho acústico, esta maior porosidade apresentada
pelos blocos pode vir a ser um fator não favorável a este requisito de
desempenho, pois a isolação sonora de uma parede é influenciada diretamente
pela massa do corpo-de-prova. Assim, a realização de ensaio em laboratório fazse necessário para um melhor conhecimento do comportamento de paredes
desta natureza, não devendo-se descuidar de que a adoção de detalhes
construtivos adequados, a qualidade de execução das alvenarias, além da adoção
de lajes e esquadrias de boa qualidade, também são fatores que influenciam no
desempenho acústico de sistemas construtivos.
Esta maior porosidade também é um fator a ser considerado com relação à
durabilidade, pois conforme observado por HANSEN (1992) a taxa de
deterioração da maioria dos concretos depende de sua permeabilidade, sendo a
penetração de água o fator primordial para a ocorrência da maioria dos
mecanismos de deterioração. Outro fator a ser considerado trata-se da retração
por secagem que pode vir a ser eminente nestes blocos, o que pode vir a ser
propício à penetração de água, além de prejudicar o conforto visual dos usuários
da unidade habitacional. A fim de se contornar estas ocorrências, a adoção de
pintura ou revestimentos tornam-se imprescindíveis.
Ainda com relação à durabilidade, LEVY (2001) observa que a ocorrência de
carbonatação e a difusão de CO2 estão diretamente relacionados à relação a/c e
ao consumo de cimento, fatores que apesar de serem aplicáveis somente no caso
de concreto armados, o que não é o caso em estudo, também merecem atenção,
pois armaduras de construção devem ser previstas na execução das paredes de
alvenaria. Assim, a adoção de pinturas ou revestimentos também fazem-se
necessários para a proteção das paredes quanto ao ataque desses outros
agentes de degradação.
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A partir do aqui exposto, é possível se observar que peculiaridades apresentadas
por blocos de concreto com agregados reciclados podem ser contornadas por
meio da adoção de detalhes construtivos adequados, porém sendo de
fundamental importância a realização de ensaios em laboratório para se
confirmar os potenciais resultados aqui apresentados.
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6 CONCLUSÕES
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de se contribuir principalmente com
aspectos ligados a questões de durabilidade e de avaliação de desempenho, os
quais apresentam-se em maior escassez se comparados aos estudos voltados
para as propriedades físicas e mecânicas apresentadas pelos concretos
confeccionados com o resíduo em questão.
A partir da sistematização de uma série de informações, apresenta-se como
resultado do desenvolvimento deste trabalho uma metodologia visando o
desenvolvimento de um sistema construtivo inovador com incorporação de
resíduo ao processo, neste caso os agregados reciclados de RCD.
Esta metodologia apresentada na forma de fluxograma no Anexo A, leva em
consideração, além do levantamento das limitações e potencialidades do resíduo
bruto a ser incorporado, uma proposta para obtenção de amostra representativa
deste resíduo após a etapa de beneficiamento e tratamento, ou seja, dos
agregados reciclados.
A obtenção desta amostra representativa tem por finalidade a caracterização
deste material seguindo uma determinada freqüência, por meio da realização de
ensaios como material fino passante na peneira 75 µm, composição
granulométrica, massa específica, massa unitária e absorção de água, além da
determinação de contaminantes e impurezas presentes. A realização de análises
químicas neste material, apesar de não seguirem uma determinada freqüência
por se tratarem de ensaios mais complexos e custosos, também são de
fundamental importância para a determinação da concentração de diversas
espécies químicas e sua reatividade, seguindo as diretrizes estabelecidas na NBR
10.004:2004.
Uma vez definidas as características apresentadas pelos agregados reciclados,
propõe-se então neste fluxograma aspectos a serem seguidos na etapa de
produção dos blocos de concreto, incluindo a dosagem do concreto de
consistência seca, a mistura dos materiais, a moldagem e a cura dos blocos,
prosseguindo-se então para a etapa de caracterização dos blocos produzidos,
verificando-se o atendimento aos valores limites estabelecidos no projeto de
norma da NBR 6136:2006.
Em função de requisitos mínimos de desempenho estabelecidos pelo projeto de
norma 02:136.01:2006, principalmente com relação a aspectos relativos a
segurança ao fogo, desempenho térmico e acústico, os blocos de concreto a
serem fabricados devem pertencer à classe C – M 15 especificada no projeto de
norma da NBR 6136:2006, com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39 cm, pois
tomando-se como base o comportamento de blocos de concreto convencionais,
blocos de menor largura não atenderiam estes aspectos.
Cabe observar aqui que especificamente no caso da fabricação destes blocos, a
prática da realização de ensaios prévios em corpos-de-prova cilíndricos é
adotada para a definição de parâmetros como absorção de água e resistência à
compressão, procedendo-se à fabricação dos blocos somente a partir do traço
que se mostrar mais adequado.
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Uma vez obtidos resultados satisfatórios nessa etapa de caracterização dos
blocos, procede-se então ao transporte destes para a obra para a execução das
paredes de alvenaria e do protótipo a ser ensaiado, onde devem ser seguidos
aspectos definidos em projeto, como a modulação e a arquitetura, a
especificação de materiais e o planejamento executivo.
Observa-se que a realização de ensaios de caracterização dos blocos
preliminarmente à etapa de desempenho são de fundamental importância, uma
vez que os valores obtidos nesta etapa servirão como parâmetros de referência
ao longo de todo o processo de avaliação.
A etapa de avaliação de desempenho é a etapa seguinte à execução das
alvenarias e do protótipo, onde são avaliados aspectos relativos ao desempenho
estrutural, segurança ao fogo, estanqueidade à água, desempenho térmico,
desempenho acústico, durabilidade, impacto ambiental e saúde e segurança no
uso.
Verificadas eventuais adequações a serem adotadas no sistema a partir dos
resultados obtidos na etapa de avaliação de desempenho, procede-se então à
construção de unidades piloto para a realização de uma avaliação pós-ocupação
visando identificar a ocorrência de eventuais patologias e a satisfação dos
usuários da unidade habitacional.
Comprovada a não necessidade da incorporação de novas adequações ao
sistema, inicia-se então a elaboração de manuais de projeto e execução e do
manual de uso e manutenção visando a construção em larga escala do sistema
construtivo.
O emprego de agregados reciclados na fabricação de blocos de concreto é uma
iniciativa que já teve sua viabilidade comprovada por meio de iniciativas como a
da Construtora Setin em Guarulhos (SP) e das usinas de reciclagem de
Piracicaba (SP) e de Estoril em Belo Horizonte (MG); além de estudos realizados
por autores como SOUZA (2001), FONSECA (2002), ALBUQUERQUE (2005) e
PRADO (2006).
A partir dos resultados obtidos nestes estudos é possível se observar que
algumas peculiaridades são conferidas a estes blocos em função da incorporação
dos agregados reciclados, como maior absorção de água e menor resistência à
compressão, se comparados aos valores típicos apresentados por blocos de
concreto convencionais. Valores obtidos pelos autores citados foram
apresentados na tabela 19.
Cabe observar que estas características apresentadas pelos blocos podem ser
originárias de uma maior porosidade apresentada pelos agregados empregados,
sendo que aspectos como a durabilidade também pode vir a ser influenciada por
esta característica, uma vez que o concreto fica mais susceptível a agentes
agressores, conforme abordado no Capítulo 5.
Porém, por outro lado, estas características podem ser contornadas por meio de
detalhes construtivos, como a adoção de beirais com largura adequada, adoção
de barras impermeáveis em áreas molháveis, além da aplicação de pinturas ou
revestimentos, tanto na face interna quanto externa das paredes. A abordagem
relativa a desempenho também foi apresentada no Capítulo 5.
Apesar de estudos indicarem um maior consumo de cimento na fabricação destes
blocos, como o valor apresentado por FONSECA (2002) de 212,66 Kg/ m³ em
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face aos 150 Kg/ m³, típico para os blocos convencionais segundo I&T (1995)
apud LIMA (1999), é importante observar que um adequado proporcionamento e
uma adequada compactação dos agregados reciclados em busca de uma máxima
massa unitária pode ser uma forma de se compensar esse consumo superior.
Hoje, apesar deste possível consumo superior, o custo final de um bloco desta
natureza não chega a ultrapassar os valores de mercado para os blocos
convencionais, uma vez que o valor praticado atualmente para os agregados
reciclados pode ser considerado aproximadamente 40% inferior ao praticado
para os agregados convencionais.
Como valores de referência para os agregados reciclados, consideraram-se
valores aproximados praticados em maio de 2006. Segundo informações cedidas
pela Urbem Tecnologia Ambiental, usina de reciclagem localizada em São
Bernardo do Campo (SP), o valor aproximado para a areia era de R$ 20,00/ m³ e
R$ 18,00/ m³ para a brita. Para os agregados naturais, consideraram-se os
valores praticados no mercado da cidade de São Paulo de aproximadamente R$
50,00/m3 para a areia e de R$ 43,00/ m3 para a brita, segundo CONSTRUÇÃO
(2006).
Um comparativo de custos na fabricação destes blocos é apresentado no estudo
de ALBUQUERQUE (2005).
Vislumbrando-se verificar a potencialidade da produção em larga escala deste
sistema construtivo, foi realizada uma análise de viabilidade, de forma resumida,
considerando-se aspectos como a demanda de agregados na fabricação de
blocos de concreto e o potencial de produção de agregados reciclados de RCD,
ambos no Estado de São Paulo.
Conforme abordado no Capítulo 2, relativo à geração e à gestão dos RCD, ainda
se observa nos dias atuais a ausência de um levantamento a nível nacional, ou
mesmo em alguns casos municipal, com relação à taxa de geração deste resíduo.
Outro fator que dificulta a realização deste levantamento é a ocorrência de
deposições irregulares ainda hoje observadas em grande parte dos municípios
brasileiros que não implantaram de forma efetiva planos de gestão destes
resíduos.
Assim, para efeito deste estudo e visando-se estimar a taxa de geração do
resíduo no ano de 2005, pode-se considerar o parâmetro apresentado por PINTO
(1999), que estima a geração de 500 kg/hab.ano.
Ao considerar-se que segundo dados do IBGE199, a população do Estado de São
Paulo estimada para o ano de 2005 foi de 40,4 milhões, sendo que 37 milhões de
pessoas vivem no meio urbano e considerando-se ainda que segundo ÂNGULO et
al. (2002)200, 95% desses resíduos são de interesse para a reciclagem (de
natureza mineral inorgânica), pode-se estimar uma taxa de geração de 17.575 x
106 kg de RCD em 2005, ou, 17.575 x 10³ t de RCD.
Considerando-se todo o RCD mineral gerado, da ordem de 17.575 x 10³ t, e
comparando esta quantidade com as taxas de reciclagem praticadas atualmente
199

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Homepage da Instituição. Disponível
em: <http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 03 jun. 2006
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ÂNGULO, S.C.; JOHN, V.M. Normalização dos agregados graúdos de resíduos de construção e demolição
reciclados para concretos e a variabilidade. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 9., 2002, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu: ENTAC, 2002.
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no Estado de São Paulo, é possível se constatar que hoje não há sequer
capacidade instalada no Estado para a reciclagem do resíduo gerado.
Ao considerar-se dados do levantamento realizado recentemente por JADOVSKI
(2005) e com base em informações colhidas durante visita técnica realizada pela
autora na usina de reciclagem de São José do Rio Preto (SP) em meados de
junho de 2005, é possível se fazer uma previsão do potencial de produção de
agregados reciclados no Estado de São Paulo, considerando-se a capacidade
instalada das usinas que encontram-se em funcionamento e que podem ser
potenciais fornecedoras de agregados reciclados adequados para a fabricação de
blocos de concreto, conforme abordado no Capítulo 2.
Considerando-se como potenciais fornecedoras de agregados reciclados para
blocos as usinas de Vinhedo, Piracicaba, São José do Rio Preto e São Bernardo
do Campo, cada uma com capacidade instalada de 15 t/hora, 25 t/hora, 75 t/
hora e 50 t/hora, respectivamente, pode-se estimar uma produção de agregados
reciclados da ordem de 165 t/hora no Estado de São Paulo.
Ao se considerar a capacidade de produção máxima das usinas, com jornada de
trabalho de 8 horas por dia em cada usina e um total de 240 dias úteis por ano,
tem-se um potencial de produção máximo de 316.800 t/ ano de agregados
reciclados, valor bem aquém da quantidade estimada de geração de RCD no
Estado.
Porém cabe observar que aproximadamente 20% desta produção, ou seja,
apenas 63.360 t/ ano, poderia ser considerada como uma fonte alternativa aos
agregados convencionais na fabricação de blocos de concreto, uma vez que é
significativa a produção de bica corrida nas usinas de reciclagem, fração
utilizada em obras de pavimentação e não aplicável na fabricação de blocos. Isto
tomando-se como base a produção da usina de reciclagem de Piracicaba (SP)
que possui uma fabrica de blocos e que segundo JADOVSKI (2005), 80% da
produção corresponde a bica corrida.
Tomando-se também como base informações cedidas pela Associação dos
Fabricantes de Blocos de Concreto do Brasil – BLOCO BRASIL201, relativas ao ano
de 2005, o setor, no Estado de São Paulo, foi responsável pelo consumo de
35.232 t de cimento, é possível se estimar a demanda por agregados deste
mercado consumidor formal e cadastrado por esta Associação.
Adotando-se como base um traço aproximado de 1:10 (cimento:agregados) na
fabricação de blocos de concreto para alvenaria, estima-se que o setor foi
responsável pelo consumo aproximado de 352.320 t de agregados.
Assim, a partir destes valores apresentados, é possível se constatar que hoje, os
agregados reciclados poderiam suprir uma quantidade aproximada de 18% do
consumo de agregados convencionais deste setor.
Cabe aqui dois fatores importantes a serem observados. Um trata-se do fato de
que a produção de agregados reciclados ainda é pequena face ao volume de RCD
gerado e quase a totalidade dos agregados reciclados produzidos no Brasil, no
momento, são destinados ao uso como base de pavimentação segundo ÂNGULO
et al.(2002). O outro fato a se considerar trata-se da produção descontínua
201
ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE BLOCOS DE CONCRETO DO BRASIL – BLOCO BRASIL. Informações
cedidas por e-mail pela Arquiteta Ana Carolina Carpentieri em 18 ago. 2006.
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desses agregados, podendo-se citar aqui o caso da usina de reciclagem de
Itaquera em São Paulo (SP) que encontra-se atualmente paralisada por questões
políticas.
Portanto, diante do exposto, é factível se observar que com a atual capacidade
instalada no Estado não existem excedentes na produção de agregados
reciclados para suprir as indústrias de blocos, podendo-se considerar que hoje os
agregados reciclados apresentam-se apenas como uma fonte alternativa aos
agregados convencionais.
E ainda, apesar da viabilidade técnica apresentada por estes blocos no
desenvolvimento de um sistema construtivo, sua produção em larga escala fica
condicionada à atual oferta de agregados reciclados, sendo fundamental, por
parte do poder público, a implantação de políticas de incentivos fiscais para o uso
de agregados reciclados, visando apoiar projetos que tenham por objetivo a
implantação de planos de gestão de resíduos nos municípios brasileiros, além do
apoio ao desenvolvimento tecnológico e a iniciativas que empreguem este
material.
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LIMITAÇÕES

RESÍDUO “BRUTO”

PROPOR TRATAMENTO

POTENCIALIDADES

OBSERVAÇÃO: Em função do tipo de resíduo a ser
incorporado, faz-se necessária uma análise preliminar
para verificação de sua periculosidade por meio da
realização de análise química.
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