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RESUMO

A indústria da construção civil, apesar de ser a que mais impacto causa ao meio ambiente,

traz à população muitos benefícios e é capaz de desenvolver ações para recuperar o meio

ambiente. A degradação do meio gerada pelos resíduos de construção civil pode ocorrer pelo

esgotamento de áreas sadias e poluição dos cursos d’água. Muitos resíduos fazem parte do

chamado “entulho de construção” e o resíduo de concreto se constitui em parcela significativa

desse grupo. O estudo comparativo entre o resíduo de concreto convencional e o resíduo de

concreto produzido com agregado reciclado, de consistências e resistências mecânicas

semelhantes, são analisados sob a ação de chuva ácida, em razão da grande quantidade de

CO2 liberada na atmosfera nas regiões urbanas e industrializadas, que deteriora o concreto.

Através de ensaios químicos, micrografia, microscopia eletrônica de varredura e difração de

raios-x faz-se uma previsão da durabilidade do concreto produzido a partir do agregado

reciclado. Conclui-se que os compostos lixiviados deste concreto provocam a sua deterioração

e contribuem para a mineralização dos aqüíferos. Assim sendo, há necessidade de classificar o

rejeito de concreto como resíduo “não inerte”, a partir da revisão da norma NBR 10004 e

incentivar a reciclagem para minimizar os impactos ambientais.

Palavras chave:

Resíduos de concreto, durabilidade, reciclagem, chuva ácida, meio ambiente.
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ABSTRACT

Building construction has been causing the greatest impact on environment, but it can

bring great benefits to the population in general, and also take measures to repair

environment. Its degradation, generated by building construction rubbish, might happen

through wasting of clean areas and pollution of water bodies. Many kinds of material

compose the construction rubbish, and refused concrete is a significant part of that group.

Comparative study between conventional concrete rubbish and that originated from recycled

aggregate concrete, which has similar consistency and mechanical resistance, are analyzed

under the action of acid rain, because the great quantities of CO2 released to the atmosphere in

urban and industrialized areas, that degrades the concrete. Through chemical test,

micrography, MEV and X-ray diffraction, the durability of the recycled concrete can be

tested. The conclusion is that composite leachate of this concrete causes its deterioration and

contributes to the mineralizing process of the aquiferous. Therefore, there is need to classify

refused concrete as “reactive” residue, through the revision of the norm NBR 10004 and

motivate recycling to minimize environmental impact.

Key words:

Refused concrete, durability, recycling, acid rain, environment.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das cidades brasileiras aumenta a demanda por novas moradias ao

mesmo tempo em que surge a construção de novas indústrias, estradas, obras de arte e obras

de infra-estrutura o que mostra a importância do ramo da construção civil no crescimento do

país e a influência das construções no meio ambiente.

As moradias, as indústrias, as estradas, as obras de arte, e as obras de infra-estrutura na

maioria das vezes são projetadas e construídas sem levar em conta os impactos ambientais

que cada vez mais agridem o meio ambiente, principalmente pela produção de grande

quantidade de entulho depositada em lixões e aterros sanitários. Parte dos materiais

descartados pelas obras é abandonada em locais inadequados, quase sempre clandestinos, o

que provoca danos às áreas sadias como o seu esgotamento e poluição de aqüíferos e outra

quantidade é depositada em cursos d’água o que causa colapso das margens e poluição de

suas águas.

Os danos ao meio ambiente assumem proporções maiores ao se considerar a produção total

de entulho originada pelas perdas previstas em projeto acrescido do desperdício ocasionado

pela falta de processos construtivos racionalizados e/ou industrializados, para a execução de

obras civis. Obras de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, sistemas de tratamento e de

distribuição de água, obras de drenagem, produção de artefatos a base de cimento Portland e

pavimentação de  vias  públicas, também produzem entulho em grande quantidade que é

descartada em aterros que não são preparados para esta finalidade. Além disso, em toda a vida

útil de uma edificação são gerados resíduos seja na fase de manutenção como na fase de

reforma e adequação ao uso e até na fase de desocupação e demolição das construções

(OLIVEIRA, 1998). Por outro lado a industria da construção civil traz à população muitos

benefícios e é capaz de recuperar os danos causados ao meio ambiente através da concepção

de novos projetos e pesquisas que melhoram a qualidade do meio ambiente.

 As obras de construção civil são projetadas para uma vida útil de cerca de 50 anos e

muitas construções estão completando o seu ciclo de utilização, quando então começam as

reformas, recuperações, demolições, novas construções para substituir as antigas, com a

geração de grande quantidade de entulho.

A geração e o descarte de material de construção civil de maneira desordenada levam a

sociedade a clamar por providências das autoridades governamentais e dos responsáveis pela

geração de entulho, para que encontrem soluções que dêem tratamento adequado aos

materiais descartados pelas construções. Por outro lado, observa-se uma crescente competição
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por espaço no mercado consumidor, o que se traduz numa  preocupação das empresas em

minimizar desperdícios, otimizar processos, reduzir custos e buscar a sua qualificação para

obter a certificação ISO 14000, incentivadas também por iniciativas institucionais. Estes

movimentos visam criar mecanismos para que o meio ambiente seja menos agredido pelas

ações antrópicas.

1.1. Desenvolvimento Sustentável

O relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, constituída

pela Organização das Nações Unidas-ONU, divulgado em 1987 com o título de Nosso Futuro

Comum ou Relatório Brundtland, representa um marco no enfrentamento da questão

ambiental, ao propor a perspectiva da busca do chamado desenvolvimento sustentável, ou

seja, um desenvolvimento que permita à humanidade usufruir os recursos naturais sem

comprometer a possibilidade de que as gerações futuras também possam fazê-lo. O Relatório

apresenta diversas proposições para reduzir as ameaças à sobrevivência da humanidade,

tornar viável o desenvolvimento e interromper o ciclo causal e cumulativo entre

subdesenvolvimento, condições de pobreza e problemas ambientais (BITAR, 1999).

O desenvolvimento e as questões ambientais não são privilégio de países subdesenvolvidos

ou em desenvolvimento. Todos os países do planeta Terra enfrentam os danos causados ao

meio ambiente, principalmente as regiões urbanas e industrializadas. Através de um desenho

esquemático, Figura 1.1, representa-se o ciclo causal e cumulativo sobre o meio ambiente que

MEIO
AMBIENTE POBREZA

SUBDESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO

Figura 1.1 – Produto de ações sobre o meio ambiente
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é o produto das ações de agentes desenvolvidos, subdesenvolvidos e da pobreza.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

realizado no Brasil na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992, onde 170 países membros

da ONU estiveram representados por ocasião da Rio’92 – Conferência das Nações Unidas

sobre  Meio Ambiente teve como resultado a Agenda 21 (ONU, 1993) que trata de um

acordo, entre os países presentes ao encontro, para colocar em prática pelos governos,

agências de desenvolvimento, Órgãos das Nações Unidas, ONGs e empresas privadas, um

amplo programa para o desenvolvimento sustentável do Planeta.

A agenda 21 constitui um plano de ação para alcançar o desenvolvimento sustentável a

médio e longo prazo com objetivos, atividades, instrumentos e necessidades de recursos

humanos e institucionais. A partir de quatro grandes temas – a questão do desenvolvimento,

com suas dimensões econômicas e sociais; os desafios ambientais que tratam da conservação

e do gerenciamento de recursos para o desenvolvimento; o papel dos grupos sociais na

organização e fortalecimento da sociedade humana; e finalmente os meios de implementação

das iniciativas e projetos para a sua efetivação – são fornecidas as bases para o

encaminhamento de iniciativas voltadas à obtenção de melhores condições ambientais e de

vida. (PHILIPPI Jr., 1999).

Os recursos minerais são a principal matéria-prima para a produção dos materiais de

construção civil e a Agenda 21 não é explícita quanto a estes recursos, mas dedica na Seção

II, um Capítulo aos recursos terrestres. Após cinco anos àquela Conferência, a implementação

da Agenda 21 foi avaliada em evento da ONU realizada em Nova York no ano de 1997,

conhecida como Conferência Rio+5. O documento apresentado pelo governo brasileiro na

Conferência contemplando as ações executadas na esfera federal, estadual e municipal, desde

1992, reconhece que os avanços em relação ao planejamento e gestão dos recursos terrestres

estão aquém das necessidades no País tendo sido avaliados como precários.

A adoção de uma política de incentivo para o reaproveitamento dos bens minerais

descartados pelas obras civis pode reduzir a quantidade de minerais extraídos das jazidas e,

conseqüentemente, diminuir o impacto ambiental pela reutilização e reciclagem dos rejeitos

minerais.

 A Tabela 1.1 relaciona os principais acontecimentos institucionais com o objetivo de criar

mecanismos para melhorar as ações de preservação do meio ambiente e mostra a evolução da

abordagem institucional da questão ambiental em termos mundiais e brasileiros.

Embora a preocupação com as questões ambientais não seja recente, como mostra a Tabela

1.1, o entulho de obra praticamente não recebeu a devida atenção em todo esse tempo
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permanecendo classificado como um material inerte e que causa pouco impacto ao meio

ambiente apesar da constatação de uma realidade adversa.

Muitos países europeus estão se deparando com o problema do aumento do  entulho das

obras e com a falta de espaço para a sua deposição final. A proteção  do solo e da água, a

limitação da produção de entulho e o seu reutilizar são a chave para a concepção do chamado

“Desenvolvimento Sustentável”. A concepção do desenvolvimento sustentável foi discutida

no mês de março do ano de 1991 pela European Commission Directive 91/156/EEC, (PÉRA,

1996).

Tabela 1.1 – Evolução de acontecimentos institucionais sobre meio ambiente (BITTAR, 1999)

Período                                                Acontecimento

Anos 60 Países industrializados constatam a “crise ambiental” e formalizam as primeiras políticas públicas para
conter a crescente deterioração dos ecossistemas

1972 Conferência de Estocolmo na ONU inicia a discussão sobre a questão ambiental e gera as condições para
a criação do PNUMA

1976 Editada primeira legislação estadual sobre controle de poluição do meio ambiente no Brasil (SP/Cetesb)

1980 UICN, WWF e PNUMA lançam a Estratégia Mundial para a Conservação – EMC

Anos 80 Difunde-se entre os países em desenvolvimento a necessidade de políticas ambientais

1981 Editada a primeira Política Nacional do meio ambiente no Brasil

1986 Editada a Resolução Conama 01 sobre avaliação de impactos ambientais (EIA/RIMA)

1987 Divulgado o relatório da comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Nosso Futuro
Comum), alertando sobre as ameaças à sobrevivência humana e propondo buscar o desenvolvimento
sustentável.

1988 Incluído um Capítulo sobre Meio Ambiente na Constituição Federal do Brasil

1989 Com o agravamento da pobreza, fome, doenças, analfabetismo e disparidades entre as nações (e no
interior delas), sobretudo nas décadas de 70/80, a Assembléia Geral das Nações  Unidas convoca a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992).

1991 Revisão da EMC leva ao lançamento do documento Cuidando do Planeta Terra, com vistas ao futuro
(IUCN, 1991).

1992 Realizada a Rio 92, em que se aceita a necessidade da adoção de uma abordagem equilibrada e integrada
das questões relativas ao desenvolvimento e meio ambiente. Principal produto: Agenda 21

Pós-92 Difunde-se mundialmente a Agenda 21 e o conceito de desenvolvimento sustentável

1997 Conferência da ONU em Nova York (Rio+5), avalia a implementação da Agenda 21 pelos governos.

 A partir dos eventos citados na Tabela 1.1, o setor da construção civil tem procurado

estabelecer mecanismos para minimizar os impactos danosos ao meio ambiente.

Apesar de uma conscientização tardia, a Construção Civil vem tomando ações

decisivas para se tornar menos agressiva à Natureza através de posturas cada vez mais pró-

ativas. As primeiras medidas mais conseqüentes são do início da década de 90, com estudos

mais sistemáticos  e resultados mensuráveis, como reciclagem, redução de perdas e de

energia. A  Agenda 21 para a Construção Sustentável tem o grande mérito de sistematizar

todos os estudos do CIB – International Council for Research and Innovation in Building and
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Construction, realizadas nas últimas décadas, mas que se tornaram mais intensos nos últimos

5 anos. A redução do uso de recursos minerais e conservação da função de apoio à vida do

ambiente requer o uso de materiais renováveis, seleção apropriada de materiais e previsão de

vida útil, (CIB, 2000).

A preocupação com resíduos de maneira geral é relativamente recente no Brasil. Diferente

de países como os EUA onde no final da década de 1960 já existia uma política para resíduos,

chamada de Resource Conservation and Recovering Act (RCRA) no Brasil ainda está em

discussão uma legislação mais abrangente sobre resíduos e o Programa Brasileiro de

Reciclagem ainda não saiu do papel. Apesar de algum avanço na reciclagem de resíduos

domiciliares, obrigatoriedade de recolhimento de pneus e baterias, está certamente ainda

longe de políticas mais abrangentes como a política do governo dos EUA de compra

preferencial de produtos ambientalmente saudáveis, que privilegia produtos contendo resíduos

ou da amplamente política da Alemanha, (JOHN e AGOPYAN, 2001). O Conselho Nacional

do Meio Ambiente - CONAMA está elaborando uma legislação sobre o tratamento do entulho

da construção, e que prevê uma co-responsabilidade entre o gerador e o transportador,

AGOPYAN, (2001), entretanto a designação das áreas destinadas à disposição final dos

rejeitos de construção, até o momento, é responsabilidade do poder público que na maioria

das vezes não informa às empresas transportadoras, de rejeitos de construção, o local de

descarte o que permite o uso inadequado dos espaços urbanos.

1.2 Generalidades

No Brasil as pesquisas do entulho de obras civis relacionadas às questões ambientais têm

despertado o interesse de pesquisadores das várias áreas do saber e os estudos estão sendo

realizados pelos Departamentos de Engenharia Civil e Instituto de Geociências e Ciências

Exatas da UNESP – Universidade Estadual Paulista, pelo Departamento de Engenharia de

Construção Civil da Escola Politécnica da USP, Escola de Engenharia de São Carlos da USP,

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Universidade Federal da

Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho apresenta:

•  Estudo dos materiais descartados pelas obras de construção civil e de infraestrutuera,

para estabelecer uma conceituação dos termos entulho e resíduos;

•  Análise do cimento Portland e os mecanismos de deterioração do concreto;

•  Caracterização dos materiais para produção de concreto de referência e reciclado;
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•  Resultados de ensaios de absorção de água pelo concreto, resistência à compressão

simples de corpos de prova de concreto de referência e reciclado, análise petrográfica das

amostras de concreto, microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X;

•  Análise da durabilidade do concreto de referência e reciclado.

1.3 Objetivos

O chamado “entulho” que pertence à Classe III, resíduos inertes, de acordo com a NBR

10004, contém uma quantidade enorme de restos de diferentes produtos, por este motivo o

interesse deste trabalho é analisar somente os resíduos de concreto após ter sofrido o ataque

por chuva ácida, para produzir agregado reciclado na produção de concreto novo. A

reciclagem dos rejeitos de concreto tem a vantagem de empregar bens minerais e assim

minimizar os efeitos sobre as jazidas que fornecem matéria prima para a fabricação de

concreto e, conseqüentemente, reduzir os impactos ambientais.

1.4 Hipótese

1.5 Tese

O conceito de que os rejeitos de concreto descartados pelas

obras de construção civil e de infraestrutura são

constituídos de restos inertes enseja o seu emprego na

reutilização e reciclagem para produção de novos

materiais, muitas vezes sem o estudo da sua durabilidade.

Além disso,  a sua  disposição final em locais inadequados

causa riscos à saúde pública e danos ao meio ambiente.

Demonstrar que os rejeitos de concreto descartados pelas

obras de construção civil e de infraestrutura são “não

inertes” e prever a durabilidade do concreto obtido com

agregado reciclado exposto à ação de chuva ácida.
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2 MATERIAIS DESCARTADOS PELAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 Introdução

Os materiais descartados pelas obras de construção civil que são gerados nas cidades

constituem em verdadeiras jazidas de matérias primas que não são aproveitadas e causam

grandes prejuízos à qualidade de vida de seus habitantes além de criar uma imagem negativa

para as administrações públicas. A questão dos entulhos de construção civil pode ser uma

alternativa interessante para os municípios que sofrem com as transformações urbanas e que

se deparam com problemas de gerenciamento dos rejeitos de construção civil (BRITO

FILHO, 1999).

A questão dos resíduos gerados em ambientes urbanos, no Brasil, atinge contornos

gravíssimos, pela ínfima presença de soluções adequadas quer para os efluentes líquidos ou

resíduos sólidos. Os dados levantados no Censo de 1991 (IBGE, 1992) apontam que, da

parcela dos domicílios que têm esgoto coletado, os efluentes de 80% não recebem qualquer

tipo de tratamento, sendo despejados diretamente no solo ou nos corpos d’água, gerando

sérios impactos ao ambientes de vida. O mesmo Censo aponta por outro lado, que, quando

existe a coleta de resíduos sólidos domiciliares, 76% desse material é depositado a céu aberto,

sem qualquer tipo de tratamento ou controle  (PINTO, 1999).

Os resíduos gerados nas atividades de construção civil e os resíduos volumosos como

móveis e equipamentos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira são geradas em

expressivos volumes, principalmente os da construção, não recebem solução adequada,

impactam o meio urbano e constituem local propício à proliferação de vetores de doenças,

aspectos que irão aprofundar os problemas de saneamento nas áreas urbanas.

Os materiais descartados pela construção civil são parte dos resíduos sólidos urbanos que

incluem também os resíduos domiciliares. Porém, para os resíduos de construção e demolição

e resíduos volumosos, há agravantes: o profundo desconhecimento dos volumes gerados,  dos

impactos ambientais que eles causam, dos custos sociais envolvidos e, inclusive, no caso dos

resíduos de construção e de demolição, das possibilidades de seu reaproveitamento fazem

com que os gestores dos resíduos se apercebam da gravidade da situação unicamente nos

momentos em que, acuados, vêem a ineficácia de suas ações corretivas (PINTO, 2000).

O entulho, por outro lado, como alguns dos resíduos do lixo doméstico (papel, plástico e

metal), apresenta condição potencialmente adequada para ser reciclado/reutilizado no setor da

construção civil (HAMASSAKI et. all., 1996), para produção de componentes de alvenaria,

concreto e aplicação em pavimentação de vias públicas.
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2.2 Composição dos rejeitos de construção

A construção de edifícios tão importante para sanar a demanda social por habitações no

Brasil envolve o consumo de grandes quantidades de recursos físicos do nosso planeta haja

vista que 1 metro quadrado de construção utiliza cerca de 1 tonelada de materiais. Este

consumo pode ser significativamente aumentado quando ocorrem perdas de materiais nos

canteiros. Pesquisas recentes têm mostrado que as perdas mensuradas fisicamente estão longe

de ser desprezíveis. Tais perdas podem acontecer como entulho (SOUZA et. all., 2000).

A cidade de São Paulo coleta 326 mil toneladas por mês de resíduos de construção civil

que não recebem destinação adequada e cerca de 80% dos resíduos são depositados em áreas

clandestinas, regiões de manancial, cursos d’água e lagoas (ATESP, 2000).

A composição básica do entulho de obras de construção civil e de infraestrutura pode

variar em função dos sistemas construtivos e das disponibilidades regionais, isto é, dos

materiais, da mão-de-obra e da tecnologia que podem ser empregados na execução de uma

obra.

Os constituintes do entulho podem ser catalogados conforme o percentual em que

aparecem no bota-fora. Os rejeitos gerados possuem diversos materiais como: asfalto, vidro,

concreto, argamassa, cal, material cerâmico, material de poda, pedra britada, madeira, blocos

e tijolos, papel, tintas e vernizes, gesso, plásticos, metais, solventes, pigmentos  e solo.

A Tabela 2.1 mostra o percentual dos resíduos gerados pela atividade da construção civil

na cidade de São Paulo.

Tabela 2.1 – Resíduos gerados na Cidade de São Paulo (ATESP, 2000)

Constituintes Porcentagem

Inertes 65

Madeira 13

Plástico 8

Outros materiais 14

 Os transportadores de resíduos denominam de inertes todos os rejeitos provenientes de

concretos, argamassas, gesso, cal, materiais cerâmicos, vidro, blocos de concreto, concreto

celular, tijolos de barro e solo.

A Associação dos Trabalhadores de Entulho de São Paulo (ATESP, 2000) classifica a

madeira e os plásticos pela quantidade e pelo valor econômico que representam, isto é, 50%

da madeira é vendida às olarias como combustível para a queima de tijolos e os 50% restantes

da madeira são vendidos, para fabricação de móveis e caixas empregadas em embalagens.
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A Tabela 2.2 mostra os rejeitos produzidos por diversas fontes geradoras em Hong Kong

(LEVY, 1997), na qual é apresentado o percentual de cada tipo rejeito.

Tabela 2.2 - Fontes geradoras de entulho (LEVY, 1997).

Fontes Geradoras de Entulho
Componentes

Presentes
Trabalhos

Rodoviários

(%)

Escavações

(%)

Sobras de
Demolições

(%)

Obras
Diversas

(%)

Sobras de
Limpezas

(%)

Asfalto     23,47 -       1,61           -         0,13

Concreto     46,38        3,16      20,00         8,03         9,26

Concreto Aramado       1,61        2,96      31,10         8,31         8,25

Poeira, Solo e Lama     16,75      48,91      11,91       16,09       30,54

Pedra Britada       7,07      31,10        6,82         7,76         9,73

Cascalho         -        1,43        4,60       15,25       14,13

Madeira      0,10        1,03        7,14       18,22       10,53

Bambu         -        0,03        0,30         0,05         0,29

Blocos de Concreto         -          -        1,16         1,12         0,90

Tijolos         -        0,31        6,33       11,94         5,00

Vidros         -          -        0,20         0,35         0,56

Papel e Matéria Orgânica         -        0,29        1,30         2,62         3,05

Tubos Plásticos         -          -        0,60         0,35         1,13

Areia         -        9,58        1,43       30,24         1,69

Árvores         -        0,70          -         0,01         0,12

Conduites         -          -       0,04         0,01         0,03

Retalhos de Tecidos         -          -       0,07         0,13         0,23

Metais Diversos         -        0,47       3,40         6,08         4,36

Observa-se a partir da Tabela 2.2 que a produção de rejeito de concreto ocorre em todo

tipo de obra de construção civil e obra de infraestrutura, e que, a porcentagem de rejeito de

concreto é significativamente elevada em relação aos demais materiais descartados.

O resíduo de concreto é heterogêneo quanto à sua composição por constituir-se de um

material proveniente de diferentes fontes, ou seja, concretos que foram dosados, fabricados e

aplicados com controle tecnológico e concretos que foram produzidos sem qualquer controle

de qualidade.

Na Tabela 2.3 está indicada a quantidade de resíduo de concreto produzida nas cidades de

Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos, situadas na Região do Vale do Paraíba; Santo

André e São Caetano do Sul, cidades da Região do ABC, ambas as Regiões pertencem ao

Estado de São Paulo. A população das cidades de Guaratinguetá, Taubaté, Santo André, São

Caetano do Sul e São José dos Campos é de 98.265, 220.230, 624.820, 139.825 e 486.167,

respectivamente (IBGE, 1996). Nas cidades pesquisadas e que estão citadas na Tabela 2.3,

cerca de 55% dos concretos são produzidos por pequenos consumidores que executam



10

serviços de engenharia de maneira informal, não fazem qualquer tipo de controle e não

possuem Engenheiros ou Arquitetos como responsáveis técnicos por suas obras.

Tabela 2.3 – Geração de resíduo de concreto
Cidade

Volume/ano

(m3)

% resíduo

(%)

Volume / ”per capita”

(m3)

Guaratinguetá 591 1,20 6

Taubaté 3 023 6,14 14

Santo André 24 970 50,74 41

São Caetano do Sul 12 515 25,44 90

São José dos Campos 8 097 16,48 16

2.3  Entulho e resíduo: conceituação

Etimologicamente a palavra entulho significa aquilo que resta duma ruína ou

desmoronamento; detritos; pedregulhos; caliça; tudo que contribui para atravancar; o que

serve para tapar um fosso (FONTINHA, 1990), ou ainda, na língua portuguesa, o entulho é

entendido como: “pedregulhos, areia, terra, tudo quanto sirva para entupir, aterrar, nivelar

depressão de terreno, escavação, fossa e vala” (FERREIRA, 1995).

A etimologia da palavra resíduo mostra que a mesma vem do Latim, residuu (m), e

significa aquilo que resulta de uma reação química (FONTINHA, 1990) e o significado na

língua portuguesa é: “remanescente; aquilo que resta de qualquer substância; resto; o resíduo

do que sofreu alteração de qualquer agente exterior, por processos mecânicos, químicos ou

físicos” (FERREIRA, 1995).

Os significados apresentados por FONTINHA (1990) e por FERREIRA (1995), sobre os

termos entulho e resíduos, deixam claro que desde os primórdios da linguagem escrita

estruturada, a origem destas palavras firmou, ao longo do tempo, o conceito de que os

materiais descartados pelas obras de construção civil e de infraestrutura são entulho e o

conceito de resíduo para o lixo domiciliar e industrial.

Para o caso do entulho os significados, segundo FONTINHA (1990) e FERREIRA

(1995), não mencionam outros materiais como madeiras, concretos, argamassas, gesso, tintas

e vernizes, solventes, papéis, plásticos, metais, vidros, materiais metálicos, fibras, cerâmicas,

amianto e materiais betuminosos, que fazem parte dos rejeitos de construção e que reagem

com outras substâncias ao longo do tempo. Assim, é compreensível que a pessoa leiga sobre o

estudo dos rejeitos de qualquer natureza empregue os termos de maneira equivocada, mas o

mesmo ocorre com algumas definições dadas por alguns pesquisadores, a falta de pesquisas e
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de esclarecimentos sobre o que é um material inerte e um material reativo provocam

desdobramentos que acabam por gerar agressões ao meio ambiente e a saúde pública.

A norma NBR-10004 (1987) da ABNT define em seu item 3.1: “resíduos sólidos nos

estados sólidos e semi-sólidos que resultam de atividades da comunidade de origem:

industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor

tecnologia disponível”.

De acordo com esta definição o entulho de construção pode ser entendido como o resíduo

sólido proveniente de atividades de origem industrial, serviços e de varrição. Entretanto, a

prática demonstra que o tratamento dispensado aos materiais descartados pelas obras não

considera o texto da definição da NBR 10004, pois não há até o momento uma norma ou

legislação que discipline o emprego dos chamados materiais inertes de obras de construção, o

manuseio, o gerenciamento e a deposição final do entulho.

A norma NBR 10004 define Resíduos Classe III – inertes, como sendo: ”Quaisquer

resíduos que, quando amostrados de forma representativa, segundo a (NBR 10007) –

Amostragem de resíduos, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada

ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme testes de solubilização, segundo (NBR

10006) – Solubilização de resíduos, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, conforme listagem No 8 (ver

Anexo H), excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo destes

materiais, pode-se citar rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são

decompostos prontamente”  (NBR 10004, 1987).

O fato da NBR 10004 citar rochas, tijolos e vidros, como exemplo de materiais inertes dá

margem aos geradores, gestores e pesquisadores sobre os rejeitos de obras a realizarem uma

associação entre os diversos materiais nele contidos, por outro lado dificulta um melhor

conhecimento de suas propriedades, potencialidades de novos usos e riscos ao meio ambiente.

A mesma norma NBR 10004, em seu item 3.2 define periculosidade de um resíduo, como

sendo a “característica apresentada por um resíduo, que, em função de suas propriedades

físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar”:

a) risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, um aumento de

mortalidade ou incidência de doenças, e/ou;
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b) Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma

inadequada”.

Os materiais de construção por serem considerados inertes sem periculosidade estão sendo

depositados em locais inadequados sem prévia análise das substâncias neles contidas e é

visível o colapso das margens que os cursos d’água tem sofrido pela prática da descarga  do

entulho de maneira criminosa. O entulho de construção contém muitas substâncias que as

definições da maioria dos pesquisadores e da norma NBR 10004 não consideram  como

materiais não inertes e que causam danos citados na letra “a” e “b” do item 3.2 desta mesma

Norma.

BATALHA apud ROCHA (1993) define resíduos sólidos como material inútil, indesejável

ou descartado, com conteúdo líquido insuficiente para que possa fluir livremente nos estados

sólido e semi-sólido resultantes das atividades da comunidade, sejam eles de origem

doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição ou industrial.

A HONG KONG POLYTECHNIC (1993) define entulho ou sobras de materiais de

construção civil como os “subprodutos gerados e removidos de construções, reformas e locais

de demolição ou canteiros de edificações e de obras de arte de Engenharia Civil”. Nesta

definição não é feita uma distinção entre as diferentes sobras e a reatividade dos materiais.

E mesmo o concreto descartado pelas obras é considerado como entulho e assim aceito

internacionalmente, a partir da definição apresentada pela norma japonesa B.C.S.J. (1977):

“Entulho proveniente de demolição de estruturas de concreto, assim como de concreto fresco

e endurecido e rejeitado, proveniente de centrais dosadoras, ou até mesmo produzido na

própria obra”. Como pode ser entendido pelas definições, o termo entulho é usado também

para designar materiais de qualquer natureza como é o caso do concreto.

Segundo PHILIPPI Jr. (1999) pode-se adotar o conceito: “Qualquer mistura de

materiais ou restos destes, oriundos dos mais diversos tipos de atividades humanas, que são

descartados por não apresentarem utilidade à sociedade, é considerado como resíduo

sólido”. O material descartado pelas obras  de construção está em princípio contemplado pela

definição apresentada por PHILIPPI Jr. (1999), entretanto, o autor em seu trabalho se refere

somente ao lixo domiciliar que é tratado em aterros sanitários, lixões ou que é disposto em

locais inadequados.

ORTH (1999) em seu trabalho: “Planos diretores de resíduos sólidos no Estado de São

Paulo”, define lixo como “todo o material sólido proveniente das atividades diárias do homem

em sociedade que, por ser considerado sem utilidade ou valor, é descartado”.
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A Prefeitura Municipal de São Paulo através do Decreto No  37.952, de 10 de maio de

1999 (D.O.M. PMSP, 1999, “regulamenta a coleta, o transporte e a destinação final de

entulho, terras e sobras de materiais de construção, de que trata... e dá outras

providências”. O Decreto que tem o intuito de garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas

vias públicas considera os aspectos positivos do uso das caçambas metálicas quanto à sua

praticidade e facilidade de operação).

O Decreto em seus considerandos autoriza a colocação das caçambas nas vias públicas

onde o estacionamento rotativo é pago, para coleta e remoção de entulho. A Prefeitura tem a

responsabilidade de indicar aos particulares os locais de destinação de resíduos sólidos não

removidos por ela e regulamenta o cadastramento das empresas prestadoras de serviços de

coleta de entulho no Município de São Paulo.

O Decreto  No  37.952 é uma tentativa de disciplinar a coleta e a destinação final dos

materiais descartados pelas obras de construção e cita também a coleta e transporte de

resíduos sólidos no Município de São Paulo. O Decreto não faz qualquer menção sobre o

gerenciamento, manuseio, estações de transbordo, a forma de escolha dos locais de deposição

final e sobre as regiões potenciais para execução dos aterros de rejeitos.

O entendimento da população é de que o entulho, terras, sobra de materiais de construção e

resíduos sólidos, se constituem no material conhecido como simplesmente entulho, e o

próprio Decreto  No  37.952, diz: “... Colocação de caçambas estacionárias, destinadas à

coleta e remoção de entulho,...”. O Decreto  No  37.952 mais adiante cria a possibilidade de

uma interpretação dúbia quando diz: “... que determina à Prefeitura a indicação, aos

particulares, dos locais de destinação de resíduos sólidos não removidos por ela”, portanto o

Decreto  No  37.952 não é claro por não definir entulho e resíduos sólidos. Por falta de um

embasamento científico e pela deficiência de clareza no texto do Decreto  No  37.952, o

mesmo tem se mostrado ineficaz no tratamento da questão da coleta e da deposição final dos

materiais descartados pela construção civil na cidade de São Paulo, tanto a coleta como a

deposição final do entulho está sendo realizada de acordo com as necessidades dos geradores

e das empresas coletoras que efetuam o descarte do entulho em locais inadequados

provocando diversos prejuízos ao meio ambiente e à população.

As municipalidades brasileiras de médio e grande porte não estão estruturadas para o

gerenciamento de volume tão expressivo de resíduos e não podem mais postergar solução

para os problemas acarretados por eles, continuando a agir de forma coadjuvante e

emergencial, ao sabor da reação dos agentes geradores e coletores à ausência de soluções

preventivas (PINTO, 1999).
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Na cidade de São Paulo está em andamento a execução do aterro da cava da antiga

Pedreira de Itaquera, cuja capacidade é de 4.500.000 toneladas de resíduos de obras de

construção. O empreendimento constitui parte do Plano de Recuperação de Área Degradada –

PRAD, elaborado há dez anos, que propunha a recuperação topográfica da área explorada,

pelo preenchimento da cava com resíduos inertes, o que permitiria a sua reintegração à

paisagem urbana. Para sua utilização como um aterro de resíduos inertes, foram realizados

estudos ambientais, submetidos à apreciação dos órgãos ambientais, para obtenção do

licenciamento ambiental. Como se tratava de um aterro de resíduos inertes, o potencial de

causar poluição às águas subterrâneas é praticamente nulo. O aterro de inertes recebe todos os

cuidados para assegurar que o lençol freático não possa ser contaminado e o fundo da cava da

Pedreira Itaquera foi regularizado e impermeabilizado com material argiloso. Também foi

colocado em prática o Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas para

permitir o controle e garantir a qualidade atual das águas subterrâneas no local do

empreendimento (DE BAPTISTI 2000). A preocupação com a recuperação de áreas

degradadas é relevante para a recomposição do ambiente danificado com o objetivo de

devolver à natureza a topografia, a estética, a fauna e flora originais, ou pelo menos, o mais

próximo do ideal. Entretanto, para este tipo de serviço estão sendo empregados, como foi

citado por DE BAPTISTI (2000) “resíduos inertes”, onde se tomam todos os cuidados para

não poluir o lençol freático. Existem, neste trabalho, alguns pontos interessantes a serem

observados:

a) O aterro está sendo feito com material descartado pelas obras de construção civil,

denominado por seus executores de resíduos inertes, cuja cava tem capacidade de

receber 4.500.000 toneladas de resíduos de obras de construção. Resíduo é o material

reativo, portanto não pode ser inerte e resíduo de inerte não é o termo correto, para o

trabalho que ora se faz na cava da Pedreira Itaquera. O rejeito empregado é ou não é

inerte? Esta é mais uma demonstração de que o conceito firmado ao longo dos anos

tornou os rejeitos de construção inertes, aliado à falta de pesquisas provoca conflitos

num trabalho tão importante do ponto de vista da topografia, da estética, do meio

ambiente e da reintegração urbana, é um trabalho de um valor social inestimável. A

inexistência de conhecimentos sobre os rejeitos de obras de construção pode provocar

equívocos que não terão como ser reparados depois que o aterro estiver concluído e,

principalmente se houver o risco da contaminação do lençol freático;

b) Para utilização da cava como um aterro de resíduos inertes foram realizados estudos

ambientais, submetidos à apreciação dos órgãos ambientais, para obtenção do
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licenciamento ambiental. Se os executores do aterro da cava da Pedreira de Itaquera se

referem aos rejeitos de construção como resíduos inertes, para que realizar estudos

ambientais e por que submeter o projeto à apreciação dos órgãos ambientais. É

evidente que não se tem certeza da reatividade quase nula dos rejeitos como os

empreendedores mencionam  no artigo “Pedreira de Itaquera: Metamorfose da

Mineração”, mas por outro lado, segundo SCHMIDT (2000), a legislação em vigor

estabelece que as formas de tratamento e/ou disposição final de quaisquer resíduos

sólidos devem ser licenciados pela CETESB – Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, devendo conter exigências técnicas

específicas para cada hipótese. Na prática, as formas de tratamento e/ou disposição

final de resíduos inertes (classe III) não tem sido objeto de licenciamento desta

Companhia. Apenas em alguns casos tem sido feito o licenciamento, porém a ação de

fiscalização pode e deve ser exercida a qualquer momento independentemente da

atividade estar licenciada ou não.

c) O texto do autor DE BAPTISTI (2000) afirma que o aterro de inertes recebe todos os

cuidados para assegurar que o lençol freático não possa ser contaminado e o fundo da

cava da Pedreira Itaquera foi regularizado e impermeabilizado com material argiloso.

Novamente surge a contradição de que se o aterro é de inertes por que

impermeabilizar o fundo da vala com material argiloso? Este procedimento é adotado

quando se tem resíduos sólidos que produzem percolados contaminados e que também

vão contaminar o solo e o lençol freático.

d) Também foi colocado em prática o Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas

Subterrâneas para permitir o controle e garantir a qualidade atual das águas

subterrâneas no local do empreendimento. Este Plano demonstra que não há confiança

no chamado aterro de inertes, nos cuidados tomados quando se faz a

impermeabilização do fundo da vala e que o material empregado como entulho ou

resíduo inerte não oferece nenhuma garantia de que não reagem com outras

substâncias ao longo do tempo. Portanto, os resíduos de construção devem receber

outro tipo de tratamento por parte do poder público, dos órgãos responsáveis pelo

controle da poluição do ar, solo e água, maiores cuidados por parte dos pesquisadores,

das empresas ligadas ao ramo da construção civil, dos gestores e das entidades

responsáveis pela elaboração das normas.

Segundo D’ALMEIDA e VILHENA (2000) o entulho é entendido como o resíduo de

construção civil, composto por materiais de demolições, restos de obras, solo de escavações
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diversas, etc. O entulho é geralmente inerte, passível de reaproveitamento, porém geralmente

contém uma vasta gama de materiais que podem lhe conferir toxicidade, com destaque para os

restos de tintas e de solventes, peças de amianto e metais diversos, cujos componentes podem

ser remobilizados caso o material não seja disposto adequadamente. O conceito apresentado

por D’ALMEIDA e VILHENA (2000) apresenta o entulho como sendo um material

geralmente inerte, mas os pesquisadores citam algumas substâncias que oferecem risco de

toxicidade e a possibilidade da existência de outras substâncias igualmente perigosas. A

conceituação, feita por D’ALMEIDA e VILHENA, que cita as substâncias tóxicas existentes

nos entulhos constitui um avanço para os estudos e os cuidados que se deve ter no trato dos

materiais descartados pelas obras de construção civil. Entretanto, os termos entulho e resíduo,

na definição de D’ALMEIDA e VILHENA   são aplicados para designar os materiais de

construção descartados, inertes ou tóxicos, de maneira indistinta e os termos são empregados

para designar o material entulho como sendo os rejeitos de construção.

As definições apresentadas pelos pesquisadores até o momento consideram todos os

materiais descartados pela sociedade, mas os trabalhos dos estudiosos mencionados são,

preferencialmente, os resíduos sólidos domiciliares e industriais. Portanto, o entendimento

ainda é de que o entulho não é considerado um resíduo sólido que mereça um estudo mais

cuidadoso por ser considerado pela sociedade como inerte e, portanto, passível de novas

utilizações sem estudo prévio desprovido de características que possam trazer danos ao meio

ambiente e à saúde pública. Estas definições têm feito com que empresas de reciclagem,

geradores de entulho e o poder público, dêem pouca importância aos seus efeitos nocivos e

utilizem-no como um material inerte em serviços diversos, como já foi mencionado. Assim o

entulho é naturalmente empregado como um material pertencente à Classe III e possui o

respaldo da norma NBR 10004. Fica implícita nas definições, a idéia de que os rejeitos

produzidos pelas atividades de construção civil são inertes.

O gerenciamento dos resíduos é outra questão importante a ser analisada e que corrobora

com a falta de clareza no tratamento dos materiais descartados pelas construções. A

responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos geralmente obedece ao critério apresentado

na Tabela 2.4 (JARDIM, 1995; D’ALMEIDA e VILHENA, 2000). Observa-se na Tabela 2.4

que as sobras de materiais das mais diversas atividades humanas são chamadas de resíduos,

inclusive o entulho de obras aparece com o nome de “resíduos de entulho”. O termo “resíduos

de entulho”, também permite interpretações que dificulta o seu tratamento e destinação final,

pois o material descartado continua sendo entendido como inerte.
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Tabela 2.4 - Responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos conforme sua origem

Tipos de resíduos Responsável

Resíduo Domiciliar Prefeitura

Resíduo Comercial Prefeitura*

Resíduo de Serviços Prefeitura

Resíduo de Serviços de Saúde Gerador (hospitais, clínicas, etc.).

Resíduo de Transportes Gerador (aeroportos, portos, etc.).

Resíduo Industrial Gerador (indústrias)

Resíduo Radioativo CNEM (Comissão Nacional de Energia Nuclear)

Resíduo Agrícola Gerador (agricultor, pecuária, etc.).

Resíduos de Entulho Gerador* (responsável pela obra)

(*) a Prefeitura é co-responsável por pequenas quantidades (geralmente menos que 50 kg/dia) e de acordo com a
legislação municipal específica, (JARDIM, 1995).

 Outro agravante é que o gerador dos chamados “resíduos de entulho” passa a ser o seu

gerenciador, que por sua vez é o responsável pela obra e que pouco tem a contribuir com a

destinação final do material descartado. Portanto, a palavra entulho criou ao longo do tempo

um conceito que dificulta o tratamento adequado das sobras das obras de construção civil e,

conseqüentemente, o seu aproveitamento  e a sua deposição final. Assim, na maioria das

vezes, o entulho é entendido como a sobra de diferentes materiais de uma obra de construção

civil passível de ser utilizado em trabalhos como já foram descritos, embora uma diminuta

parte deste material já seja utilizada na reciclagem, principalmente, para a produção de

agregados miúdos empregados na fabricação de argamassas e concretos, e quase sempre de

maneira empírica e sem um embasamento científico comprometendo o desempenho do novo

produto.

A necessidade de definir de forma mais precisa o material denominado entulho gerado pela

construção civil, termo que foi até agora empregado no presente estudo, por ser assim

conhecido em razão das definições e usos, tem o intuito de deixar claro que muitas das

dificuldades encontradas para o seu estudo, deposição final, reciclagem, elaboração de

legislação, normas e políticas públicas estão vinculadas ao conceito de que o material de

construção descartado é inerte. A partir das definições dadas aos materiais descartados pelas

construções até o momento é que se tem entendido que todos os materiais rejeitados pelas

obras não reagem quimicamente em presença de outros, ou não apresentam reação imediata

em contato com a água,  e por isso é aceito o seu emprego para os serviços de aterros

destinados à recuperação de áreas degradadas como as margens de cursos d’água, aterros para

implantação de novos edifícios, pavimentação de vias públicas, reciclagem para a produção

de novos materiais e emprego em sub-base de rodovias.
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Os rejeitos das obras de construção são coletados, na maioria das vezes, por caminhões de

trabalhadores autônomos ou por empresas transportadoras de entulho que após a coleta dão o

destino possível e quase sempre, depositam o material em terrenos alugados ou em locais

inadequados provocando danos ao meio ambiente. Os aterros públicos recebem diversos

resíduos com participação majoritária, cerca de 60%, dos resíduos da construção civil que

geralmente não recebem tratamento adequado esgotando os locais onde deveriam estar sendo

depositados os resíduos sólidos domiciliares. Segundo PINTO (1995), a quantidade de

resíduos de construção que se produzem na cidade de São José dos Campos-SP, é de 0,41

t/hab.ano, o equivalente a 205.000 toneladas de rejeitos gerados por ano proveniente das

atividades desenvolvidas pela construção civil. A grande quantidade de rejeitos gerados  no

município iniciou um processo de degradação do meio ambiente pelo esgotamento dos aterros

existentes e pela deposição de resíduos em 13 aterros clandestinos.

Em 1995 a Prefeitura Municipal de São José dos Campos implantou uma usina de

reciclagem que entrou em operação para receber os descartes das obras de construção, para

reciclar e produzir artefatos de cimento a serem empregados em obras executadas pela

municipalidade com a finalidade de iniciar um processo de gerenciamento de rejeitos de

materiais de construção civil no Município, para minimizar danos ao meio ambiente, criar

novos empregos e reaproveitar materiais considerados inúteis. Entretanto, o governo seguinte

a desativou e encerrou as atividades da usina de reciclagem por entender que o

empreendimento onerava os cofres públicos. A Tabela 2.5 ilustra a participação, em massa,

dos resíduos de construção no total dos resíduos sólidos urbanos.

Tabela 2.5 - Participação dos resíduos de construção (PINTO, 1996).

Localidade Fonte (%)

São José dos Campos/SP (I&T-95) 68

Ribeirão Preto/SP (I&T-95) 67

Belo Horizonte/MG (SLU-96)* 51

Brasília/DF (SLU-96) 66

Campinas/SP (SSP-96) 64

Europa Ocidental (Desmyter-94) 67

Suíça (FOEFL-88) 45

Holanda (CUR-84) 80

(*) Considerados apenas resíduos em aterros públicos

Portanto, surge naturalmente uma pergunta:
O que fazer com o material descartado pela construção civil e de infraestrutura?
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2.4 Reciclagem do resíduo de construção

Os resíduos originários da construção civil têm sido ultimamente estudados quanto à sua

reutilização como agregado para concretos, em blocos não estruturais, por exemplo, ou

diretamente em sub-base de vias públicas. Cidades como São Paulo, Santo André e Belo

Horizonte tiveram iniciativas nesse sentido (HAMASSAKI et. al., 1996). A utilização dos

resíduos de construção reciclados é limitada ao concreto sem função estrutural por falta de

conhecimento sobre o seu comportamento ao longo do tempo sob a ação das cargas e da ação

de agentes agressivos como a chuva ácida que ocorre nos centros urbanos e/ou

industrializados.

A reciclagem de resíduos é hoje uma necessidade para a preservação do meio ambiente,

não apenas pelo risco de contaminação do solo e dos lençóis freáticos, mas também pela

possibilidade de redução do custo e do consumo de energia na produção de materiais de

construção civil (SILVA, 1996). A construção civil, pelo extraordinário volume físico de

materiais que incorpora, é o maior mercado potencial para a reciclagem. A grande maioria

dos resíduos de construção possui contaminantes ambientais, cujo impacto geralmente

envolve uma complexidade de mecanismos, e cuja heterogeneidade, em função do processo

industrial, faz com que as pesquisas de investigação da reciclagem de resíduos devam incluir

a avaliação do risco ambiental do novo produto a ser confeccionado (JOHN et. al., 1996).

Quando se analisa uma massa de material descartado pelas obras de construção civil,

observa-se que apesar de sua heterogeneidade, a quase totalidade dos materiais que compõe

são de alto valor agregado e de boa resistência mecânica, tais como: areias, pedras-britadas,

concretos e argamassas endurecidas, tijolos e cacos cerâmicos, madeiras e tantos outros

materiais. Todos esses materiais são potenciais matérias-primas. Portanto, os materiais

descartados pelas obras de construção civil gerados numa cidade são verdadeiras jazidas de

matérias-primas que são passíveis de serem exploradas. Assim as formas de reaproveitamento

dos materiais descartados reciclados podem ser: emprego em obras de pavimentação,

regularização e cascalhamento de ruas de terra, obras de drenagem, execução de contra-pisos

e produção de concretos (BRITO, 1999). A utilização dos materiais descartados pela

construção civil possuem poucos estudos sobre o comportamento individual das substâncias

que podem causar danos ao meio ambiente e que podem levar à degradação do novo produto

e muito menos os efeitos combinados de varias substâncias potencialmente contaminadoras

do meio. Para a reciclagem de rejeitos de obras de construção civil é importante o

conhecimento dos mecanismos de degradação do novo produto e os efeitos que os mesmos

podem trazer ao meio ambiente.
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A reciclagem de entulho como material de construção civil, iniciada na Europa após a

segunda guerra mundial, encontra-se no Brasil muito atrasada, apesar da escassez de

agregados nas regiões metropolitanas, especialmente se comparada com países europeus,

onde a fração reciclada pode atingir cerca de 60%, como é o caso da Holanda, que já discute a

certificação do produto tendo se convertido em negócio. Embora já se observe a

movimentação das empresas interessadas em explorar o negócio de reciclagem de entulho e

não apenas o negócio de transporte, as experiências brasileiras estão limitadas a ações das

municipalidades que buscam reduzir os custos e o impacto ambiental negativo da deposição

de enorme massa de entulho no meio urbano. Provavelmente a primeira pesquisa sistemática

sobre a reciclagem de material de construção foi a de CINCOTTO (1988) e os estudos de

PINTO (1989) que deram início a uma série de trabalhos sobre desperdício em construção e

políticas municipais e técnicas de reciclagem de entulhos (JOHN, 1999).

No Brasil existem atualmente empresas construtoras que reciclam os rejeitos de construção

no próprio canteiro de obras para minimizar custos, através da moagem de argamassas,

tijolos, concreto, vidro, cal e gesso. O produto dessa moagem dá como produto um agregado

miúdo de granulometria muito fina empregada na fabricação de argamassa de revestimento de

paredes e de assentamento de componentes de alvenaria. O produto obtido geralmente não

recebe tratamento científico e a conseqüência é o aparecimento de patologias após pouco

tempo do seu emprego na construção. As patologias mais comuns são a fissuração por

retração, o surgimento de segregação de constituintes da argamassa pela má hidratação de

aglomerantes. A heterogeneidade da argamassa faz surgir reações entre compostos que

comprometem sua durabilidade e resistência.

A falta de pesquisa e o emprego de material reciclado sem nenhum critério científico

podem comprometer a qualidade do produto, a segurança da obra, a elevação de custos pelos

danos causados à construção, desperdício de material e de energia, degradação do produto e

contaminação do meio ambiente. No Brasil não há normas que regulamentem a utilização de

rejeitos de construção para produção de materiais de construção reciclados o que levou

pesquisadores da UNESP, ESPUSP e o setor produtivo a constituírem uma comissão

patrocinada pelo SINDUSCON-SP, Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São

Paulo, a preparar as primeiras recomendações para subsidiar a elaboração da norma que trata

da utilização de agregado de concreto e de agregados de tijolos e argamassas para emprego

como material para a construção civil.

A utilização de qualquer categoria de resíduo de construção e demolição, RCD, reciclado

em concreto acarreta estudos para caracterização do efeito de contaminantes como os cloretos,
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gesso, materiais que provocam a reação álcali-agregado e vidro, além da possibilidade da

presença de asfalto. Em geral, com os conhecimentos atuais o uso de agregado de concreto é

adequado para qualquer aplicação de concreto com  20% de substituição do agregado natural

pelo agregado de concreto, para substituição percentuais superiores a 20% há que se levar em

conta às limitações da fluência, a durabilidade e em alguns casos a retração do concreto novo

(VAZQUEZ, 2000).

As características apresentadas tanto pelo entulho quanto pelo agregado reciclado da

Cidade de Salvador-BA, confirmaram o grande potencial de utilização desse material

reciclado para a produção de materiais de construção. Sua fração graúda apresentou

potencialidade para o uso em camadas de pavimentos, argamassas, tijolos e blocos. Esses

agregados podem ser utilizados, também, no nivelamento de terrenos, em cascalhamento de

vias, estacionamentos e pátios, em projetos de drenagem, entre outras aplicações na

construção (PIRES, 2001). A reciclagem assume importante papel na economia e aumenta a

disponibilidade de produtos no mercado consumidor. Entretanto, os estudos de durabilidade

dos novos materiais e seus impactos ambientais são igualmente importantes.

A reciclagem de RCD para argamassas e concretos já foi estudada e tem se mostrado

viável em estudos brasileiros do ponto de vista tecnológico e econômico. Entretanto, a

avaliação do risco ambiental não foi avaliada (BARRA, 1996; LEVY, 1997; HAMASSAKI

et. al., 1997; ZORDAN, 1997; ANGULO, 2000, MIRANDA, 2000 apud GIANSANTE,

2001). Toda atividade produtiva ou de implantação de obras de construção civil causa

impactos ambientais, mas materiais constituídos de rejeitos aumentam a probabilidade de

riscos ambientais pela gama de substâncias presentes no material descartado pelas obras de

construção que se constitui em nova matéria-prima.

Na Europa se reciclam praticamente todo o resíduo de demolição e construção (RCD), em

sua quase totalidade o RCD é aplicado na construção de rodovias. Quando se observa o

problema do chamado “Chain Management” é evidente que na prática não resolve todo o

problema do ciclo de produção e reciclagem de maneira perfeita, pois se de um lado se

empregam agregado de RCD, por outro se tem um novo concreto. Existe na atualidade uma

produção incipiente de concreto estrutural com agregado reciclado, porém os últimos estudos

permitiram que a Alemanha e a Holanda elaborassem normas para aplicação de agregados

reciclados em concreto estrutural. Na Espanha existem apenas recomendações gerais e

publicações que seguem em grande parte as tendências alemãs e holandesas, porém o

interesse do mercado pode levar à publicação de uma norma de transição até que se tenha uma

norma européia definitiva dentro de 3 a 7 anos (VAZQUEZ, 2001).
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Portanto, a questão da normalização está em pauta e necessita a contribuição dos

pesquisadores de todas as partes do mundo. Nesses estudos as características regionais como

origem da matéria-prima, constituição química, clima e tecnologias regionais empregadas na

fabricação dos novos produtos influenciam o tipo de resíduo gerado e seu desempenho.

O estudo realizado por LEVY (2001), apresenta a durabilidade do concreto fabricado em

laboratório com agregado reciclado e concreto produzido com agregado reciclado de bloco

cerâmico com função estrutural. A durabilidade dos novos concretos é analisada à penetração

de íons cloro e na medida em que se aumenta o teor de agregados reciclados miúdos, os

resultados encontrados indicam um crescimento do teor de Cl-, detectado na camada de 0 a 1

cm, todavia quando são substituídos os agregados graúdos naturais, por reciclados de

alvenaria e concreto, o comportamento é distinto, passando por um máximo quando a

substituição é de 50%. Quando são substituídos 20% dos agregados naturais,

independentemente da fração granulométrica do agregado, não são constatadas alterações

significativas em relação ao concreto de referência.

Os pesquisadores têm estudado a durabilidade dos materiais reciclados sob a ação de

substâncias deletérias, mas geralmente de maneira isolada, isto é, dificilmente se fazem

estudos para avaliar a durabilidade de um material sob ação combinada de varias substâncias

simultaneamente, em razão da complexidade da constituição dos rejeitos de construção e da

mesma forma, a diversidade dos agentes agressivos presentes no meio ambiente.

Dentre os vários materiais, descartados pelas obras de construção civil e de infraestrutura,

os rejeitos de concreto constituem a fração mais importante pela sua quantidade,

características químicas, físicas e potencialidade de reciclagem. O agregado de concreto é

constituído de agregado graúdo, agregado miúdo e pasta de cimento. Pela sua constituição

observa-se que o agregado de concreto é rico em rejeitos minerais e se torna matéria-prima de

grande importância para a produção de materiais reciclados de aplicação nobre. O material

produzido com agregados de concreto reciclado se apresenta como uma alternativa

promissora para a construção civil principalmente na produção de concreto sem e com função

estrutural. É importante notar que a maioria das pesquisas aborda a produção de concreto

novo com o emprego de percentual de agregado reciclado e poucas pesquisas mencionam os

ensaios de durabilidade. Muitas obras em concreto são expostas ao meio ambiente em regiões

urbanas e/ou industrializadas o que acarreta uma maior preocupação com a sua durabilidade.

As propriedades como a resistência mecânica, absorção de água e resistência ao ataque de

chuva ácida podem ser avaliadas para que se possa prever a durabilidade e adotar práticas que

protejam o novo produto para garantir o seu emprego ao longo do tempo.
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3 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

3.1 Introdução

O concreto é um material feito pela mistura de cimento Portland, areia, pedra britada e

água. O seu emprego na construção civil é muito grande por ser de fácil moldagem,

relativamente barato, possuir boa resistência à compressão e boa durabilidade quando

corretamente dosado e protegido dos agentes agressivos. O concreto tem um tempo de vida

útil, após o que, envelhece, ou se deteriora tornando-se resíduo de construção de origem

mineral. Portanto, entender a composição do concreto novo, as reações que podem causar

danos à sua estrutura química e sua decomposição por ação de agentes agressivos, torna-se

importante quando se pretende reutilizar ou reciclar o resíduo de concreto.

3.2 Cimento Portland comum

Em 1824 Joseph Aspdin, um construtor de Leeds, patenteou um aglomerante fabricado

pela mistura de calcário finamente moído e argila. O nome cimento Portland é devido à

semelhança de cor e de qualidade do cimento hidratado com a pedra de Portland – um

calcário extraído em Dorset (NEVILLE, 1981).

A calcinação de mistura convenientemente proporcionada de calcário, argila e,

eventualmente, minério de ferro, finamente moída, homogeneizada e submetida a uma

temperatura de 1450 oC, propicia a combinação de óxidos ácidos com óxidos básicos e no

início da fusão são formados os silicatos e aluminatos de cálcio hidráulicos. Este produto, que

ao sair do forno sofre um resfriamento brusco, é chamado de clinquer Portland ou

simplesmente clinquer (TEZUKA, 1988).

O Cimento Portland Comum, CP I (NBR 5732), endurece quando misturado com a água.

A composição dos cimentos Portland modernos são controlados e guardam propriedades

semelhantes em todo o mundo (TAYLOR, 1990).

A análise química permite determinar a composição do cimento Portland, dosando o teor

de seus principais óxidos que são: CaO, SiO2, Al2O3, MgO, SO3 e os chamados óxidos

secundários como MgO, TiO2, Mn2O3, K2O e Na2O, que aparecem em pequenas quantidades.

Dos óxidos secundários dois são de interesse: os óxidos de sódio e potássio, conhecidos como

álcalis. Os álcalis reagem com alguns minerais silicosos como opala, calcedônia, cristobalita,

e tridimita; zeolita fenlandita; formas criptocristalinas de riolitos, dacitos, andesitos e seus

tufos; e certos filitos. Estas reações causam deterioração no concreto como resultado da

reação álcali-agregado (BUREAU OF RECLAMATION, 1975; PETRUCCI, 1998).
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O teor de óxidos do Cimento Portland Simples (CPS) está apresentado na Tabela 3.1  onde

o percentual de CaO é predominante.

Tabela  3.1 – Teores de óxidos NEVILLE (1997)

Nomenclatura (*) Óxido Teor (%)

C CaO 63

S SiO2 20

A Al2O3 6

F Fe2O3 3

M MgO 1,5

S SO3 2

K + N K2O + Na2O 1

PF Perda ao Fogo 1

RI Resíduo Insolúvel 1

(*) Nomenclatura empregada na química do cimento Portland

A norma Britânica BS 12:1991 limita o resíduo insolúvel a 1,5% da massa do cimento. A

Norma Européia ENV 197 – 1:1992, que permite 5% de filer, limita o resíduo insolúvel a 5%

da massa do cimento, devido ao filer (NEVILLE, 1997).

Para os cimentos brasileiros, com exceção dos cimentos pozolânicos, o resíduo insolúvel é

fixado em 1,0% ou 1,5% e 16% , no máximo, para os cimentos Portland compostos

pozolânicos (NBR 5732; NBR 5733; NBR 5737).

A perda ao fogo mostra a extensão da carbonatação e da hidratação da cal livre e do óxido

de magnésio livre devido à exposição do cimento ao ar. O máximo de perda ao fogo admitido

pela BS 12:1991 e pela ASTM C 150-94 é de 30%, (NEVILLE, 1997). No Brasil a perda ao

fogo para os cimentos Portland é de, no máximo, 4% (NBR 5732).

O CPS é formado por quatro fases principais como está indicado na Tabela 3.2. O silicato

tricálcico, C3S, e o silicato dicálcico, C2S, são os compostos que mais contribuem para a

resistência dos cimentos (TAYLOR, 1990) que se formam a temperaturas mais elevadas. As

quatro fases em suas formas puras contribuem para a evolução da resistência do cimento até

360 dias na seguinte ordem crescente: C4AF (5 MPa), C3A (8 MPa), C2S (71 MPa) e C3S (72

MPa) (BOGUE, 1955 apud NEVILLE; 1997).

Após a calcinação da matéria-prima, para formação dos compostos do cimento Portland,

não há o consumo total de óxido de cálcio, havendo ainda uma parte livre na composição do
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cimento responsável por reações indesejáveis aos concretos e argamassas como está descrito

no item 3.3.

Tabela 3.2  – Compostos do CPS (TAYLOR, 1990).

 Fase Composição (%) Fórmula Nomenclatura

     Alita 50 – 70 Ca3SiO5 C3S

     Belita 15 – 30 Ca2SiO4 C2S

     Celita 5 – 10 Ca3Al2O6 C3A

     Ferro Aluminato Tetracalcico 5 – 15 Ca4Al2Fe2O10 C4AF

3.3 Hidratação do Cimento Portland Simples

O Cimento Portland Simples, que é constituído pelos compostos mostrados na Tabela 3.2,

presentes na forma sólida, a saber, alita (C3S), belita (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e

ferroaluminato tetracálcico (C4AF), produz uma pasta formada pela mistura de água e cimento

Portland que se transforma em agente ligante através das reações que ocorrem pela hidratação

das partículas de clinquer. Estas reações mostram que os principais produtos resultantes da

hidratação são o hidróxido de cálcio hidratado e os silicatos de cálcio hidratados.

A reação de hidratação dos compostos pode ser classificada de acordo com sua velocidade

de reação C3A > C3S > C4AF > C2S. Quando o cimento entra em contato com a água, origina-

se uma série de cristais sub-microscópicos e a formação de um gel. À medida que a hidratação

prossegue, com o decorrer do tempo, formam-se novos cristais e mais gel.

Entre os cristais e o gel, há poros, isto é, a solução de continuidade preenchida por água. A

água proveniente do exterior origina um fluxo de água no interior da pasta, através dos poros

capilares (BASÍLIO, 1971; LANGE, 1998).

A hidratação do cimento ocorre pela simples presença da água que passa a conter em

solução, ou em suspensão, CaO proveniente de cal não clinquerizada, denominada de “cal

livre” e íon sulfato proveniente da dissolução do gesso (BASÍLIO 1972). Somente o

aluminato tricálcico é que não libera hidróxido de cálcio (TAYLOR, 1964).

Nos primeiros minutos após a adição de água há a formação de um gel rico em silício e

alumínio, mas também ocorre  a  liberação  de  íons  de Ca2 + e de SO4
2 – (TAYLOR, 1986).

Após cerca de 10 minutos, à adição da água, podem ser detectados na fase líquida íons Ca2 +,

K +, Na +, SO4
2 – e OH –. Nesta fase as taxas disponíveis de íons na solução ainda são pequenas
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e a pasta de cimento é trabalhável até cerca de 45 minutos, quando é formado o hidróxido de

cálcio, que cristaliza em escamas hexagonais (GRAM, 1983).

O silicato tricálcico em presença da água produz o silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e o

hidróxido de cálcio, também chamado de portlandita (HC), que é um gel pouco cristalino e de

estequeometria variável. As equações Eq. 3.1 e Eq. 3.2, mostram a produção de C-S-H e de

HC, e as equações Eq. 3.1 a Eq. 3.6 (DOUBLE e al., 1978; DOUBLE, 1983; SCRIVENER,

1989; LANGE, 1998) fornecem as principais reações de hidratação dos compostos do cimento

Portand.

2(3CaO.SiO2) + 6H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (Eq. 3.1)

        2(2CaO.SiO2) + 4H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (Eq. 3.2)

A Eq. 3.3 indica a reação do ferro aluminato tetracalcico, C4AF, e do hidróxido de cálcio,

HC, com a água dando a formação de um composto hidratado que é o C6AFH12. O C4AF, que

é uma solução sólida de C2S e C2F hidrata de maneira semelhante ao C3A, embora a reação

seja mais lenta (PRATT et. all., 1983).

4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 10H2O + 2Ca(OH)2 → 6CaO.Al2O3.Fe2O3.12H2O (Eq. 3.3)

Os aluminatos em presença da água reagem formando produtos hidratados, pouco estáveis,

que rapidamente se convertem em C3A.H6, também conhecido como “hidrogarnet”.

A Eq. 3.4 mostra que o aluminato tricálcico em presença do hidróxido de cálcio, Ca(OH2),

e da água produz o C4A.H13 que em presença do sulfato de cálcio, CaSO4, fornece a etringita,

C3A.3CS.H32, de acordo com a Eq. 3.5.

 3CaO.Al2O3 + 12H2O + 2Ca(OH)2 → 4CaO.Al2O3.13H2O (Eq. 3.4)

3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 2 4CaO.Al2O3.13H2O →

3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + Ca(OH)2 (Eq. 3.5)

O gesso existente no cimento e que aparece no aluminato é introduzido durante a

fabricação do clinquer, para regular o tempo de pega em porcentagens não superiores a 5% ou

6%, no máximo (MEHTA, 1999). Desta maneira a reação continua formando mais

etringita até o consumo completo do gesso. É nessa etapa da reação que o excesso de

C4A.H13, reage com o CaSO4,  para formar o monosulfoaluminato de cálcio ou monosulfato,

como pode ser visto na Eq. 3.6.

4CaO.Al2O3.13H2O + 13CaSO + 18H2O →

3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O + 2Ca(OH)2 + 20H2O (Eq. 3.6)
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Figura 3.1 –  Corrosão do concreto e da armadura

Deterioração do concreto

Pelas reações estudadas, os principais produtos formados durante a hidratação do cimento

são o hidróxido de cálcio, HC, e os silicatos de cálcio hidratados, C-S-H, que é um gel pouco

cristalino e de estequeometria variável. Os silicatos de cálcio hidratados, em geral, são pouco

cristalinos e formam um sólido poroso que apresenta características de um gel rígido. A

hidratação do C3S produz cerca de 61% de C3S2 H3 e 39% de hidróxido de cálcio, enquanto a

hidratação de C2S produz 82% de C3S2 H3 e 18% de hidróxido de cálcio. Assim, a

durabilidade de uma pasta de cimento endurecida submetida à ação de águas ácidas e

sulfatadas é reduzida devido à presença de hidróxido de cálcio.

O C-S-H e o HC são os principais produtos de hidratação da pasta de Cimento Portland

Simples que, com os agregados, formam o concreto. Evidentemente, que um concreto não

protegido contra agentes agressivos sofre deterioração que compromete a peça estrutural

através da corrosão do aço, pois em presença de umidade e oxigênio, que têm acesso pelos

poros abertos no concreto, surge uma diferença de potencial que segundo CASCUDO (1995),

é essencial ao processo porque da diferença de potencial (ddp) depende a formação da pilha

eletroquímica. Para configurar uma pilha há necessidade de um ânodo, um cátodo, um

condutor metálico, que é a própria armadura, além do eletrólito.



28

A Figura 3.1, cedida pelo Engo José de Alencar Albuquerque, corresponde ao pé do pilar

de um edifício situado à Rua Tamandaré no Bairro da Liberdade, Cidade de SP - Condomínio

Jardim das Fontes, que está recebendo as obras de recuperação estrutural. O concreto foi

atacado por água ácida que criou porosidade e caminhos preferências para o caminhamento da

umidade e do oxigênio. A diferença de potencial estabelecida na armadura de concreto

armado dá início ao processo de corrosão do aço e a deterioração do concreto é acelerada pelo

aumento do diâmetro da barra de aço estrutural. A tensão provocada no concreto pelo aço

oxidado é da ordem de 15 MPa que provoca a fissuração do concreto e facilita a passagem de

mais agentes agressivos. O processo de deterioração é acelerado até a o colapso total de uma

peça de concreto.

Entre os agentes agressivos que contribuem para acelerar a corrosão, uma vez que

aumentam de forma significativa a condutividade elétrica do eletrólito, estão os íons sulfetos

(S2 -), os íons cloretos (Cl -), o dióxido de carbono (CO2
 ), os nitritos (NO3 -), o gás sulfídrico

(H2S), o cátion amônio (NH 4 +) e os óxidos de enxofre (SO2, SO3). Portanto, os poluentes

lançados na atmosfera têm grande influência na deterioração das argamassas produzidas com

cimento Portland, do concreto simples, do concreto armado e do concreto protendido das

estruturas, principalmente os que não são protegidos por revestimentos orgânicos como

resinas, ou inorgânicos como as argamassas à base de aglomerantes aéreos ou hidráulicos.

Os resíduos de concreto lançados em locais de descarte estão mais sujeitos às ações de

agentes agressivos porque já passaram por processos  mecânicos e ficam sujeitos às

intempéries. As substâncias lixiviadas dos resíduos de concreto são carreadas para o solo e

para os cursos d’água. O óxido de cálcio livre do cimento e presente no concreto na forma de

hidróxido de cálcio é o principal produto a ser lixiviado e que reage com o CO2 presente na

atmosfera ou com o CO2 presente nas águas que entram em contato com o concreto

produzindo novos compostos, como o bicarbonato de cálcio e o carbonato de cálcio.

3.4 Agregados

3.4.1 Definição

Entende-se por agregado o material granular, sem forma e volume definido, geralmente

inerte, de dimensões e propriedades adequadas para uso em obras de engenharia. São

agregados as rochas britadas, os fragmentos rolados no leito dos cursos d’água e os materiais

encontrados em jazidas, provenientes de alterações de rocha (PETRUCCI, 1998).



29

3.4.2 Areia e cascalho

Os agregados são formados por materiais detríticos resultantes da decomposição de rochas

que sofreram processo de intemperismo e que se acumulam em depósitos sedimentares pela

ação de agentes transportadores naturais. Como areia e cascalho constituem materiais

detríticos, são muito resistentes às intempéries. Geralmente são constituídos de grânulos de

quartzo chamados simplesmente de areias e fragmentos de quartzo, arenitos silicificados e de

quartzitos denominados de cascalhos. Os agregados empregados na confecção de concretos

estão divididos em dois grupos: a) os agregados miúdos que são as areias; b) os agregados

graúdos que são os pedregulhos e as pedras britadas.

a) Agregados miúdos

Entende-se por agregado miúdo normal ou corrente a areia natural quartzosa ou  o pedrisco

resultante do britamento de rochas estáveis, com tamanho de partículas tais que no máximo

15% ficam retidos na peneira de 4,8 mm (PETRUCCI, 1998).

Como a areia se constitui de material detrítico tem boa resistência às intempéries e na

construção civil sua aplicação é feita em função do tamanho dos grãos, da distribuição

granulométrica e das impurezas como torrões de argila, impurezas orgânicas e materiais

pulverulentos em percentuais limitados pelas normas brasileiras. As areias com teores de

argila com limites previstos pelas normas, como será visto no Capítulo 4, são empregadas na

fabricação de concretos, já as areias finas com teores mais elevados de argila são empregadas

em argamassas de assentamento de tijolos e revestimento de paredes. As areias empregadas

em concreto não podem conter grande quantidade de feldspato, de calcedônia e de sílica

amorfa, pois estes minerais reagem com os álcalis do cimento provocando alteração das

propriedades do concreto.

b) Agregados graúdos

Agregado graúdo é o pedregulho natural, seixo rolado ou pedra britada, proveniente do

britamento de rochas estáveis, com um máximo de 15% passando na peneira de 4,8 mm. O

agregado graúdo pode ser de origem natural, seixo ou pedregulho, ou de origem artificial, pela

trituração mecânica de rochas, pedra britada ou cascalho. A pedra britada no Brasil é obtida

principalmente pela trituração mecânica de rochas de granito, basalto e gnaisse. Admitem-se,

por motivos econômicos de emprego, britas provenientes de outras rochas, como: diorito,

gabro, diábasio, calcário quartzito e arenito (PETRUCCI, 1998), mas no Brasil, dado o uso

preponderante de brita, por questões de resistência mecânica e durabilidade, empregam-se, na
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maioria das estruturas, concreto produzido com pedra britada obtida do granito, basalto e

gnaisse. A Tabela 3.3 mostra a classificação de pedra britada de acordo com a norma

brasileira NBR 7211.

Tabela 3.3 – Classificação do agregado graúdo

Classificação Abertura da peneira (mm)

Brita  0             9,5 -   4,8

Brita  1                    19 -   9,5

Brita  2                     25 -  19

Brita  3                      50 -  25

Brita  4                      76 -  50

Brita  5                    100 -  76

A produção de brita no Estado de São Paulo concentra-se em dois domínios geológicos

distintos: o do Embasamento Cristalino e o da Bacia do Paraná, conforme está mostrado na

Figura 3.2 (SCHALCH et al. 1990 apud MENDES, 2000). As britas produzidas em pedreiras

instaladas em locais inseridos no domínio de Embasamento Cristalino são de granito, gnaisse,

calcário e dolomito, ao passo que as produzidas na Bacia do Paraná são de basalto e diabásio.

Essa diferenciação dos tipos de rochas presentes em cada domínio deve-se à razão de caráter

estritamente geológica. O embasamento Cristalino do Estado de São Paulo se expõe

principalmente próximo à faixa costeira e abrange um conjunto de maciços rochosos e de

compartimentos tectônicos identificados na literatura geológica por complexos, grupos,

formações e suítes graníticas.

As pedreiras de granito, gnaisse, basalto e diabásio, prestam-se para a extração de pedras

britadas para fabricação de concreto, construção de sub-base de pistas de rolamento e drenos e

paralelepípedos para calçamento. As pedreiras que fornecem granito róseo ou granito verde,

calcário e dolomito, são empregadas principalmente para revestimentos e como rochas

ornamentais. A investigação da jazida é feita através de um reconhecimento geológico

superficial, complementado por prospecção realizada por sondagens mecânicas, poços, furos a

trado e métodos geofísicos (SILVEIRA, 1998).
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Figura 3.2 – Domínio geológico produtor de brita no Estado de São Paulo (SCHALCH et al., 1990 apud MENDES, 2000).
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As rochas dominantes nessas unidades geológicas são graníticas e granitóides; por esse

motivo predomina a produção de britas de granito e gnaisse nos municípios onde há pedreiras

instaladas sobre terrenos dessa natureza. As principais unidades deste domínio, cujas rochas

são aproveitadas para brita, são o Grupo Açungui, de idade Proterozóica Superior (em torno

de 500 milhões de anos), o Complexo Amparo Paraíba do Sul, ambos de idade Proterozóica

Inferior e várias suítes graníticas de idade Fanerozóicas (idade inferior a 500 milhões de

anos).

As rochas calcárias que, em parte, são aproveitadas como brita, são encontradas na porção

do Embasamento Cristalino identificada na literatura geológica como Grupo São Roque, de

idade Proterozóica Superior. Encontra-se na forma de calcários dolomíticios e afloram

principalmente na região constituída pelos municípios de Votorantin, São Roque, Pirapora do

Bom Jesus e Cajamar.

As britas produzidas no domínio da Bacia do Paraná são provenientes de basaltos

originários de derrames extrusivos da formação Serra Geral e rochas intrusivas básicas

associadas, todas de idade Mesozóica. As intrusivas básicas aparecem formando “sills” ou

diques em zonas de fraqueza (fraturas, contatos entre camadas) de várias formações

geológicas na Bacia do Paraná, aflorando, principalmente, na sua borda, na região conhecida

como Depressão Periférica Paulista. Essas rochas são constituídas predominantemente por

diabásio (ANDRADE, 1992).

A pedra britada empregada na produção dos concretos estudados no presente trabalho

pertencem ao Embasamento Cristalino e as amostras de concreto ensaiadas foram coletadas

na Região do Vale do Paraíba e na Região Metropolitana de São Paulo. Estas Regiões têm

sofrido um grande impacto ambiental, pela grande quantidade de rochas extraídas das jazidas,

com as conseqüências advindas das partículas lançadas na atmosfera e a deposição final dos

rejeitos e resíduos das pedreiras em locais inadequados.

Pesquisas têm sido feitas para diminuir as áreas de deposição destes minerais, minimizar os

impactos ambientais associados ao seu manejo e estocagem e, se possível, agregar valores

nominais a estes rejeitos. Particularmente no setor produtor de brita, este problema se

caracteriza na produção de finos de pedreira, material qualificado granulometricamente como

sendo inferior à malha 4,8 mm, gerados através dos processos de cominuição e classificação

de rochas. Em instalações típicas de britagem, a porcentagem de produção destes materiais

pode alcançar aproximadamente 15% do total de material britado estando condicionada ao

equipamento britador e às características da rocha britada. Os principais problemas ambientais

associados à produção e estocagem destes resíduos dizem respeito à alta concentração de
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particulados em suspensão na atmosfera, ao assoreamento e turvamento de cursos d’água, ao

desconforto visual causado pelas pilhas de estocagem e a inutilização de áreas potencialmente

férteis (MENDES & SOARES, 2000). 

3.4.3 Importância dos agregados para o concreto

Cerca de 75% do concreto é formado por agregado miúdo e graúdo, o que torna importante

à qualidade dos agregados, pois o concreto pode ter sua resistência comprometida se os

agregados possuírem propriedades indesejáveis como baixa resistência mecânica e baixa

resistência ao ataque de agentes agressivos. Os agregados graúdos empregados em concreto

ditos normais são o basalto, o granito, o gnaisse e o calcário. Propriedades como a massa

unitária, módulo de elasticidade e estabilidade dimensional estão em grande parte ligadas à

fase agregado que é responsável pela qualidade do concreto. Estas propriedades do concreto

dependem da massa específica do agregado, que por sua vez, são determinadas mais pelas

características físicas do que pelas características químicas do agregado. O agregado antes era

tido como um material inerte disperso por entre a pasta de cimento. Sabe-se hoje, que o

agregado não é inerte e suas propriedades físicas, térmicas e químicas têm influência no

desempenho do concreto (NEVILLE, 1997). 

A reação álcali-agregado (RAA), definida em Alcali-Aggregate Reaction In Concrete

Dams, (1979) e no Second International Conference on Alkali-Aggregate Reactions In

Hydroelectric Plants And Dams, (1995), tem sido uma preocupação crescente no meio

técnico, uma vez que pode comprometer a durabilidade de uma estrutura de concreto. Esta

reação foi constatada inicialmente por STANTON, em estruturas de concreto da Califórnia

em 1940, segundo relatos de KIHARA E SCANDIUZZI (1993).  Após esta data, diversos

outros países apresentaram esta patologia em suas estruturas. Como efeitos principais,

encontram-se as fissuras, movimentações diferenciais causadas por expansões e perda de

estanqueidade do concreto. A reação álcali-agregado é um processo químico onde alguns

constituintes minerais como o feldspato, a calcedônia e a sílica amorfa do agregado reagem

com hidróxidos alcalinos, provenientes do cimento, água de amassamento, agregados,

pozolanas e agentes externos, que estão dissolvidos na solução dos poros do concreto, como

produto da reação forma-se um gel higroscópico expansivo (VEIGA, et al. 1997).

O estudo dos resíduos de concreto para a reciclagem é importante porque após a britagem,

ele se torna o agregado miúdo e o agregado graúdo do novo produto que possui tanto as

propriedades desejáveis como as propriedades indesejáveis. O agregado de concreto reciclado

pode ter sofrido a reação álcali-agregado e pode também apresentar fissuras, perda de massa e
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um processo de deterioração adiantado dependendo do tipo de ação externa que tenha sofrido

ao longo do tempo. O processo de ataque que o resíduo de concreto sofre libera agentes

químicos que interagem com o meio ambiente.

 3.5 Mecanismos de deterioração do concreto

3.5.1 Introdução

Por muito tempo as obras em concreto armado foram consideradas resistentes às

intempéries dispensando, portanto, serviços de manutenção. Mas, pesquisas têm demonstrado

que as reações do cimento com substâncias presentes no meio podem afetar a estrutura inicial

do concreto (LEA, 1976; OLIVEIRA, 1999).

Os solos sulfatados atacam obras em concreto como as  fundações, por exemplo, em

presença de umidade (BICZÓK, 1976). Isto acontece porque os projetistas e construtores,

estão mais preocupados com as questões de ordem estrutural, para evitar as solicitações de

cargas que possam trazer danos às estruturas de concreto deixando de observar outros efeitos

que também deterioram as estruturas e não prescrevem meios de proteção contra as agressões

provocadas pelo meio ambiente (ACI, 1966).

Entretanto, são comuns estruturas executadas em concreto armado estarem com

degradação superficial e até comprometidas internamente pela ação de substâncias agressivas,

principalmente as pontes, os reservatórios, e os edifícios.

A chuva ácida é um  agente que contribui para a erosão do concreto que reduz a vida útil

das estruturas executadas em concreto armado. As Figuras 3.3 e 3.4 mostram o acidente

ocorrido com o Viaduto Aricanduva, se referem também ao concreto que foi dosado,

O Viaduto Aricanduva situado na
cidade de São Paulo – Estado de São
Paulo, sofreu um movimento relativo
entre dois segmentos da estrutura, em
meados do ano 2000, atribuída ao
excesso de carga de um caminhão que
teria passado por ele durante a noite.
Talvez tenha ocorrido o excesso de
carga, mas a Figura 3.3 mostra o
estágio avançado de lixiviação de
substâncias do concreto pela passagem
de água de chuva com pH baixo. O
Viaduto Aricanduva completou no ano
de 2000, vinte anos de idade.

Viaduto Aricanduva – São Paulo

Figura 3.3 – Deterioração do concreto – Viaduto Aricanduva
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produzido e aplicado com as melhores técnicas disponíveis à época da construção dessa obra

de arte. Entretanto, o concreto exposto não resistiu à ação do meio agressivo.

 Por isso é importante entender como a chuva ácida ocorre e como ela pode atacar os

resíduos de concreto que constituem o concreto reciclado que provavelmente são mais

susceptíveis à ação de chuva ácida.

 3.5.2  A chuva ácida

Até período relativamente recente o ser humano se preocupava essencialmente com a

quantidade de chuva e com o período da precipitação, isto é, com a intensidade da chuva e sua

distribuição sazonal/temporal. Ou seja, quanto e quando. O que caía, não importava. O

agricultor, por exemplo, não analisava o que caia sobre a sua plantação e os demais setores da

sociedade não pesquisavam  as chuvas. O problema é que nos dias de hoje existem chuvas e

chuvas. Tudo começou quando os suecos notaram que havia acidez na precipitação, assim

como seus lagos e rios estavam se tornando mais ácidos. E acusaram então a França e a

Alemanha, como principais responsáveis e mais prováveis “exportadoras” de poluição

Vista de um dos pilares do Viaduto Aricanduva – rompimento do apoio

Figura 3.4 – Apoio do Viaduto Aricanduva rompido e sinais de lixiviação de hidróxido de cálcio
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atmosférica de origem industrial.  A partir de então se começou a procurar vestígios de acidez

em regiões tanto remotas como industrializadas. Começou-se também a buscar as causas e

prever as possíveis conseqüências de tal acidificação.

Os pesquisadores saíram a procura de “arquivos”, ou seja, de dados sobre a composição

química das chuvas anteriormente à revolução industrial. Começou a procura da “chuva

padrão”. Foram encontradas amostras de neve, no Ártico, datadas de 1.800 anos atrás, antes,

portanto de qualquer possível poluição generalizada. E essas neves apresentaram pH = 5,6. E

este valor foi considerado padrão; e era o que se esperava obter em chuvas de regiões não

poluídas (MOREIRA-NORDMAN, 1987).

 A acidez de uma solução é quantificada pela determinação de seu pH, que mede a

concentração de íons de H+ ou de OH- da solução. O pH é calculado por: pH = - log |H+|,

ou por:  pH = - log |OH-|.

A escala definida para a determinação do pH varia de 0 a 14. Os meios bem ácidos têm

| H+|  =  1 e os meios básicos podem chegar a ter | H+|  =  10-14. O pH de uma água neutra é

igual a 7 (HEIN et al., 1996). Uma chuva pura pode não ser neutra, ela corresponde à solução

aquosa, em equilíbrio com o gás carbônico, que fornece duas reações químicas em equilíbrio,

como indicado nas equações Eq. 3.7 e Eq. 3.8:

CO2 + H2O =⋅⋅
⋅

HCO3
– + H+ (Eq. 3.7)

HCO3
– =⋅⋅ CO3

– + H+ (Eq. 3.8)

Em condições usuais a primeira reação, dada pela Eq. 3.7, é predominante e fixa o pH da

água de chuva em 5,6. Mas, por outro lado, regiões ainda consideradas naturais, como a

floresta amazônica, recebem chuvas com pH = 4,84 (MOREIRA-NORDMAN et al., 1986).

Isto significa que muitas vezes as estruturas de concreto estão sujeitas ao ataque de chuva

ácida mesmo em regiões onde não existe o desenvolvimento urbano e/ou industrial.

A principal fonte de origem antropogênica é a combustão de matéria orgânica,

introduzindo enxofre na atmosfera sob a forma de SO2. A atmosfera também recebe o H2S. O

H2S sob a forma gasosa, é um subproduto de refinação de petróleo e é um gás extremamente

venenoso. O SO2 e o H2S são solúveis em água. O SO2, em presença de oxigênio dissolvido,

íons de amônio, ou íons metálicos (que também podem atuar como catalisadores), se oxida

em questão de horas ou dias, e passa à forma de SO3, que por sua vez também se oxida

produzindo ácido sulfúrico. Este ácido por sua vez reage em presença de moléculas de sais e

produz sulfatos (NGUYEN, 1976).
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A maior quantidade de poluentes na atmosfera está nas regiões urbanas, principalmente

naquelas onde a indústria é mais desenvolvida e o número de veículos é maior. A atmosfera

de ambiente urbano industrial possui níveis de monóxido de carbono acima de 9 p.p.m.

(CETESB, 2000), quando o limite máximo permitido é de 9 p.p.m (CONAMA NO 3, 1990;

OMS, 1995). Em 1979, durante 303 dias, a cidade de São Paulo, por exemplo, esteve com

níveis de monóxido de carbono acima de 9 p.p.m. (9 litros de monóxido de carbono em 1

milhão de litros de ar), sendo 138 dias com valores acima de 15 p. p.m. e em 1987 houve 136

dias com níveis acima de 15 p.p.m.

Com base em dados obtidos em relatórios da FEEMA (1984), e da CETESB (2000), tem-

se a estimativa das quantidades de SO2 emitidas anualmente em centros industriais, regiões

naturais do Brasil e em zonas rurais do Estado de São Paulo. Observa-se na Tabela 3.4.a que

todos os valores das concentrações SO2 obtidos em áreas brasileiras urbanas e industrializadas

ultrapassam o valor máximo alcançado na Europa. Apenas zonas rurais e regiões naturais

apresentam valores baixos em relação aos centros urbanos e industrializados considerados

aceitáveis de acordo com os índices da OMS (1979) e da Resolução CONAMA no 003/90.

Na Europa esses índices são menores porque a densidade de tais emissões é mais

regularmente distribuída, devido à superfície relativamente pequena da região e ao seu grau

de industrialização e o maior controle sobre os meios que podem provocar a poluição da

atmosfera. Comparando os valores das concentrações de SO2  medidos na Europa com os

dados de algumas regiões brasileiras, Tabela 3.4.a, observa-se que a quantidade de SO2

produzida no Brasil está muito acima dos valores europeus, e são índices considerados

críticos pela CETESB.

 Tabela 3.4a – SO2 em µg / m3 (MOREIRA-NORDMAN, 1987; CETESB, 2000).

Local µµµµg SO2 / m
3

Europa* 0,5 – 25

São Paulo* 44,3

São Paulo – Centro** 81

Rio de Janeiro (cidade) e Volta Redonda* 60 – 80

Áreas Rurais do Estado de São Paulo* 3

Cubatão* 50

Cubatão – Centro** 79

Cubatão – Vila Parisi** 118

Campinas* 53

Brasil, Regiões Naturais** 0,15

(*)   Valor médio em 1987
(**) Valor médio em 1999
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Os gases poluentes proporcionam reações químicas indesejáveis e na atmosfera tem-se o

anidro carbônico, o anidro sulfuroso e o dióxido de carbono. Em condições normais de

umidade relativa do ar, tem-se a condição ideal para a reação dos gases poluentes. O óleo

utilizado na queima de veículos no país é do tipo B.P.F., que possui de 4% a 5% de enxofre

em massa e produz na atmosfera o anidro sulfuroso. O anidro sulfuroso reage com a umidade

e forma o ácido sulfúrico que em contato com a cal livre do concreto produz o sulfato de

cálcio. O sulfato de cálcio reage com o aluminato tricálcico do cimento que dá origem à

etringita, que possui propriedades expansivas. A expansão dos cristais de etringita têm como

efeito à fissuração superficial que progride constantemente até maiores profundidades,

causando a desagregação do concreto que é denominada de corrosão do concreto. O CO2 é

responsável por reações indesejáveis ao concreto e é emitido em grandes quantidades,

conforme a Tabela 3.4.b, que mostra em Mega toneladas a evolução da emissão total de CO2

no mundo, considerando-se todos os setores que consomem óleo, carvão e gás.

Tabela 3.4.b - CO2 total liberado por queima de combustível

1973 1999

23 172 Mt of CO216 191 Mt of CO2

Evolução de 1971 a 1999 de emissão de CO2 no mundo por combustível (Mt de CO2)
                (INTERNACIONAL ENERGY AGENCY –IEA, 2001)
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O dióxido de carbono presente na atmosfera também causa o mesmo fenômeno da

corrosão do concreto, pois as águas puras, por exemplo, destiladas, de chuva ou de poços de

regiões silicosas, não contêm sais dissolvidos e por isso tem tendência a dissolver o óxido de

cálcio liberado na hidratação dos silicatos de cálcio do cimento, tornando o concreto poroso e

diminuindo-lhe a resistência. Essa cal dissolvida, ao chegar à superfície do concreto é

carbonatada pelo CO2 da atmosfera surgindo como conseqüência eflorescências superficiais.

Mesmo pequenas concentrações de CO2, absorvidas da atmosfera pela água de chuva, são

altamente agressivas e o aumento de porosidade, com a conseqüente infiltração de água,

ocasiona a oxidação mais rápida das armaduras do concreto armado (STORTE, 1991).

Os poluentes presentes na atmosfera de regiões urbanas e/ou industrializados entram em

contato com as gotículas de chuva formando ácidos que abaixam o pH para níveis prejudiciais

ao cimento Portland provocando reações que desagregam os materiais que compõem o

concreto.

O CO2 presente na atmosfera quando dissolvido em água também abaixa o pH que reage

com o cimento Portland como será estudado mais adiante. Dentre as substâncias poluentes

lançadas na atmosfera considera-se, neste estudo, o CO2 que é de grande relevância pela

quantidade produzida pela industria da construção civil, principalmente na fabricação de

cimento onde se queimam o óleo, carvão e gás natural.

A Tabela 3.5 mostra o pH obtido em águas de chuva de diferentes centros urbanos, regiões

industrializadas, zonas rurais e a região amazônica (MOREIRA-NORDMAN, 1987;

STORTE, 1988; OLIVEIRA, 1999).

Tabela 3.5 – pH de águas de chuva

Local PH

Oceano Índico 4,92

Alaska 4,96

Amazônia 4,84

Minnesota 5,82

Delhi 7,40

São Paulo 4,90

Santos 6,40

São José dos Campos 4,80*

Taubaté 5,00*

Guaratinguetá 5,10*

Cubatão 4,30*
(*)  pH mínimo e que apresenta  variação quando medido no inverno e no verão

      (MOREIRA-NORDMAN, 1987; STORTE, 1988; OLIVEIRA, 1999).
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O aumento atmosférico de dióxido de carbono é conseqüência do desflorestamento,

queima de combustíveis fósseis e da diminuição da solubilidade em água do dióxido de

carbono que também elevam o aquecimento global provocando o efeito estufa (HEIN et al.,

1998; BARNETT, 2001; LEVITUS, 2001). De 1973 a 1985 a concentração de dióxido de

carbono, expressa em partes por milhão em volume, na atmosfera terrestre aumentou de 320

para 350 (AMERICAN SCIENTIST, 1990, apud TAKLE, 2000). À época da revolução

industrial, no final do século 18, a quantidade de CO2 na atmosfera era de 170 ppmv. Os

registros mostram que a concentração aumentou vagarosamente até o século 20, mas nos

últimos 50 anos o aumento foi grande (Environment Protection Agency – EPA apud TAKLE,

2000). O desenho esquemático apresentado na Figura 3.5 ilustra o ciclo que contribui para o

aumento do dióxido de carbono na atmosfera do globo terrestre. Pela Figura 3.5 entende-se

que, em geral, toda água contém um certo teor de anidrido carbônico denominado “CO2

livre”. Com o aumento do desflorestamento e da queima dos combustíveis fósseis, o anidrido

carbônico “agressivo” é a quantidade de CO2 livre na água capaz de dissolver o carbonato de

cálcio formado nos poros da pasta de cimento hidratado.

O ácido carbônico é um ácido fraco, atua de forma significativa sobre o hidróxido de

cálcio, porém é quase inofensivo ao carbonato de cálcio, o que explica quimicamente a

tendência decrescente da carbonatação ao longo do tempo. Do ponto de vista físico, esta

tendência pode ser explicada pela deposição do carbonato nos poros, obturando-os e

colmatando-os ao longo do tempo, a menos que a relação água/cimento seja muito elevada,

fato este que permite a colmatação face ao grande número de poros formado na argamassa

(MITIDIERI FILHO, et al., 1996). Mas, o que se tem observado é que as estruturas em

concreto armado sob a ação de ácido carbônico se deterioram enquanto estiverem sendo

atacadas pelo ácido carbônico. ARANHA e DAL  MOLIN (1996),  realizaram um estudo

envolvendo 348 casos de estruturas em concreto armado na Amazônia nos últimos 20 anos e

encontraram manifestações patológicas que exigiram a execução de serviços de reparo e de

reforço das estruturas na região. Os pesquisadores identificaram várias manifestações

patológicas que podem ter a mesma causa. Portanto, para facilitar a análise dos resultados,

eles definiram a causa como o procedimento inadequado, estabelecido em qualquer etapa do

processo construtivo, que alterou o comportamento esperado ou desejado, de parte ou da

totalidade da estrutura, criando o ambiente propício à ocorrência de danos na estrutura. O

trabalho dos pesquisadores não considera o valor do pH das chuvas na Amazônia, Tabela 3.5,

que é de 4,84 considerado muito agressivo aos produtos a base de cimento Portand.
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Figura 3.5 – Ilustração do ciclo que contribui para o aumento do CO2 na atmosfera



42

3.5.3  Degradação do concreto pela ação do ácido carbônico

 Os centros urbanos industriais estão sujeitos às chuvas ácidas. A coleta das águas de chuva

na cidade de Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos durante os anos de 1997 e 1998,

demonstra que, nesta região, o pH varia entre 4.8 e 7.3, sendo mais baixo no inverno do que

no verão. Durante o inverno há períodos mais secos e também há um aumento da poluição do

ar. A água de chuva apresenta anidrido carbônico, CO2, livre que é dissolvido dando origem

ao ácido carbônico como está indicado na Eq. 3.9. O interesse é estudar o efeito da água de

chuva com pH baixo sobre os resíduos de concreto considerando apenas o CO2 presente na

água que entra em contato com os resíduos de concreto.

O ácido carbônico, Eq. 3.9, se dissocia e apresenta íons H+, que determinam a acidez da

solução aquosa e os íons HCO3
-
  formam os bicarbonatos. Os íons HCO3

-
  fornecem os íons H+

e CO3
2- que formam os carbonatos, as equações Eq. 3.10 e Eq. 3.11 ilustram estas

dissociações

    CO2 + H2O =⋅⋅ H2.CO3 (Eq. 3.9)

H2CO3 =⋅⋅ H+ + HCO3
– (Eq. 3.10)

HCO3
– =⋅ + CO3

2–
+ H+ (Eq. 3.11)

As equações Eq. 3.1 e Eq. 3.2, mostram que a cal livre se liberta da pasta de cimento

endurecida em forma de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, e o aumento ocorre na medida  em que

é maior a porosidade do concreto, principalmente no caso do resíduo de concreto ilustrado na

Figura 3.5.b. Parte do Ca(OH)2 reage com o ácido carbônico contido nas águas de chuva que

forma o bicarbonato solúvel, conforme a Eq. 3.12.

2H2CO3 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 + 2H2O (Eq. 3.12)

Na etapa seguinte o bicarbonato solúvel formado se combina com o hidróxido de cálcio do

cimento hidratado dando origem ao carbonato insolúvel ilustrado na equação Eq. 3.13.

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2H2O (Eq. 3.13)

Os resíduos de concreto depositados nos aterros sem qualquer controle recebem a ação de

chuva ácida, bem como, o concreto de estruturas não protegidas. O anidrido carbônico

presente na água é capaz de dissolver o carbonato de cálcio formado, conforme mostrado na

equação Eq. 3.14, dando origem novamente ao bicarbonato solúvel, e novamente ocorre a

reação da equação Eq. 3.12, este processo continuará até a degradação total do resíduo de

concreto ou de uma estrutura executada em concreto.   

CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2 (Eq. 3.14)

As peças executadas em concreto armado ou simples (sem aço), durante a sua vida útil

passam por processos de ação mecânica como as solicitações nas estruturas de edificações,
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ações de agentes agressivos como a água potável, chuva ácida, efluentes domésticos,

industriais e agentes biológicos. Após a demolição das estruturas em concreto elas se

apresentam agora como resíduos de construção civil descartados, e muitas vezes depositados

em áreas clandestinas, em lixões públicos e até em aterros sanitários. Nessas condições

sofrem a ação das intempéries e de fatores mecânicos, físicos, químicos e biológicos.

Durante a demolição de uma construção, o concreto é submetido aos esforços mecânicos

que provocam fissuras, enfraquecendo-o, tornando-o susceptível às ações agressivas. Estes

ataques podem acontecer de maneira isolada, ou seja, pode haver a ação de apenas um fator

prejudicial ao concreto ou pode acontecer uma ação conjunta, quando dois ou mais fatores

intervêm no processo de ataque ao concreto. O resíduo de concreto, que ora se estuda, já

sofreu a ação destes fatores por ser o mesmo coletado nos locais de descarte.

A Figura 3.6.a, ilustra esquematicamente, o caminho preferencial para os agentes

agressivos em uma peça sã de concreto, neste caso os poros capilares que são inerentes ao

material, se interligam dando passagem a um fluido, e a Figura 3.6.b, exemplifica os danos

em uma peça de concreto que sofreu fissuração por efeito mecânico. Neste caso os agregados

e a argamassa do concreto sofrem fissuras facilitando a ação do intemperismo, fluidos

agressivos e agentes biológicos (OLIVEIRA, 1999).

Teoricamente, qualquer meio com pH menor do que 12,5 pode ser qualificado como

agressivo porque a redução da alcalinidade do fluido dos poros leva ao final, a uma

desestabilização dos produtos cimentícios de hidratação. Portanto, do ponto de vista do

concreto de cimento Portland, a maioria das águas industriais e naturais pode ser classificada

como agressiva. Entretanto, a taxa de ataque químico ao concreto será função do pH do fluido

agressivo e da permeabilidade do concreto. Quando a permeabilidade do concreto é baixa e o

pH da água agressiva é superior a 6, a taxa do ataque químico é considerada muito baixa para

causar preocupação (MEHTA, 1994). O pH abaixo de 6 é considerado nocivo ao concreto de

cimento Portland e isto é que se tem observado onde há poluição ambiental ou excesso de

Desenho esquemático de uma peça de concreto

Figura 3.6.bFigura 3.6.a

Figura 3.6 – caminho preferencial de agentes agressivos
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ácido carbônico conforme estudado anteriormente. Ainda há a possibilidade de reação de

álcalis com minerais considerados até então inertes, causando alterações na estrutura do

concreto que podem ser acelerados quando entram em contato com água com pH baixo.

O uso de certos agregado no concreto pode resultar em um processo químico no qual

alguns constituintes mineralógicos reagem com os hidróxidos alcalinos dissolvidos na solução

dos poros do concreto. Estes hidróxidos alcalinos geralmente são derivados do sódio e do

potássio presentes no cimento Portland, mas ocasionalmente estes álcalis podem ser

introduzidos no concreto por fontes externas ou serem liberados lentamente das próprias

rochas usadas como agregados. Este fenômeno é usualmente denominado de reação álcali-

agregado (RAA), cujo produto está principalmente relacionado à formação de um gel

higroscópico expansivo cuja composição química inclui sílica, álcalis e ocasionalmente, uma

pequena quantidade de cálcio. A sílica é derivada do agregado reativo apresentando-se na

forma amorfa, como exemplo pode ser citada a opala, criptocristalina ou parcialmente

cristalina, por exemplo, a calcedônia, ou cristalina como é o caso do quartzo.

A deterioração do concreto pela reação álcali-agregado é devida à alta concentração de

álcalis na solução dos poros do concreto, que resulta numa elevação do pH a níveis que

tornam a solução altamente agressiva, susceptível a reagir com a sílica amorfa das rochas

usadas como agregado para o concreto (VEIGA et al., 1997).

A reação álcali-agregado ocorre também por ação de agentes liberados no meio ambiente

que contenham potássio e sódio. A reação álcali-agregado é mais um fator que predispõe os

concretos à deterioração pela ação de chuvas contendo o dióxido de carbono. A reação álcali-

agregado não é estudada neste trabalho, mas é considerado um fator interveniente no processo

de deterioração que facilita a ação do ácido carbônico nos resíduos de concreto e nas

estruturas em concreto, principalmente aquelas mais antigas e que não recebem proteção ou

manutenção.

As obras executadas em concreto são projetadas por especialistas em cálculo estrutural e o

concreto é produzido e controlado por tecnologistas de concreto que determinam a resistência

à compressão do concreto e as propriedades que devem possuir no estado fresco e endurecido

para que tenha um bom desempenho ao longo do tempo e atenda com segurança às exigências

de uso das edificações.

O projetista estrutural e o tecnologista de concreto, geralmente adotam critérios distintos

para cada tipo de edificação. Por outro lado as pequenas obras, quase sempre residenciais, são

executadas por leigos que desconhecem o produto concreto e os seus componentes, daí a

existência de concretos muito diferentes.
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUÇÃO DE CONCRETO

4.1 Obtenção de resíduos de concreto

O material empregado para desenvolver a fase experimental do trabalho foi o resíduo de

concreto descartado pelas obras de construção civil com diferentes idades, tipos de cimento,

agregados e traços. Traço de um concreto é a proporção em que a matéria prima entra na

composição do concreto em relação ao cimento, este último admitido como a unidade.

Empregou-se também um concreto de referência produzido em laboratório. A idade dos

resíduos de concreto empregados nos experimentos foi fornecida pelos Engenheiros

responsáveis pela obras.

Os traços dos concretos não podem ser admitidos como sendo iguais, pois concretos de

mesma resistência à compressão e de mesma consistência, podem ter sido dosados com

porcentagens diferentes de massa de areia, massa de pedra britada e massa de água, em

relação à massa de cimento. Portanto, concretos de mesma consistência e resistência à

compressão podem possuir diferentes traços. Os concretos também podem ter recebido

adições e aditivos em porcentagens que variaram de acordo com a consistência,

trabalhabilidade, condições de exposição das peças em relação ao ambiente de trabalho e

fatores como as condições de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura que

determinam alterações nas propriedades do concreto endurecido. Além disso, os concretos são

dosados em centrais dosadoras por diferentes métodos denominados de Racional ou

Experimental e também podem ser dosados no canteiro da obra com o emprego de um método

Experimental ou Racional, mas na maioria das vezes é utilizado o chamado método Empírico

que não segue os princípios científicos do método Racional. Segundo a ABESC (2001),

65.968.371 m3 de concreto são produzidos ao ano nos canteiros de obras e 14.480.862 m3 ao

ano são fabricados em centrais dosadoras num total de 80.449.233 m3/ano. Do volume de

concreto produzido nos canteiros de obra, 55% do concreto é produzido pelo pequeno

consumidor que não possui o acompanhamento de profissional habilitado em engenharia ou

arquitetura.

Os cimentos empregados na produção dos concretos também são diferentes. Atualmente

existem no mercado cimentos de composição e propriedades diferentes para emprego em

obras como edifícios, obras de arte e obras de infraestrutura. A NBR 5732/94 define o

cimento Portland comum CP I, CP I-S e suas respectivas classes: 25, 32 e 40. A NBR 11578

normaliza os cimentos compostos CP II-E, CP II-Z, CP II-F e suas respectivas classes: 25, 32

e 40. O cimento Portland de alto forno CP III 25, 32 e 40 obedece a NBR 5735. O cimento

pozolânico CP IV é fabricado nas classes 25 e 32 e segue as especificações da norma NBR



46

5736. O cimento Portland de alta resistência inicial CP V-ARI segue a norma NBR 5733.

Existe também o cimento Portland resistente aos sulfatos que recebem a sigla e classe dos

tipos originais acrescidos do sufixo RS, por exemplo, CP I-32RS, nas classes 25, 32 e 40

sendo regidos pela NBR 5737. A NBR 13116 trata do cimento Portland de baixo calor de

hidratação sendo que são denominados pela sigla e classe dos tipos originais acrescidos do

sufixo BC, por exemplo, CP II-F-32BC e são fabricados nas classes 25, 32 e 40. Outro tipo de

aglomerante hidráulico é o cimento Portland branco que é dividido em estrutural e não

estrutural. O cimento Portland branco estrutural  tem a sigla CPB nas classes 25, 32 e 40. O

cimento Portland branco não estrutural é denominado simplesmente CPB. Estes dois tipos de

cimento seguem a norma NBR 12989. E por último existe o cimento para poços petrolíferos

de acordo com a norma NBR 9831 que recebe a sigla CPP e classe G.

Os vários tipos de cimento empregados na construção civil possuem perfis químicos que

diferem entre si e adições e aditivos modificadores de propriedades do concreto no estado

fresco e no estado endurecido que, ao serem descartados, também terão comportamentos

diferentes. Portanto, 55% do concreto produzido no Brasil praticamente não tem a sua

qualidade garantida por um controle tecnológico, o que torna a sua constituição heterogênea.

A Tabela 4.1, mostra a origem dos resíduos de concreto utilizados na pesquisa.

Tabela 4.1 – Origem dos resíduos de concreto

Local da coleta Coleta
(mês/ano)

Idade
(meses)

Série

Laboratório 06/2000 2 CREF

Taubaté 03/1999 24* CDDE-A

Guaratinguetá 06/1998 60* CDDE-B

São Caetano do Sul 03/1998 180* CDIE-C

Santo André 05/1999 12 a 360** CREN-D

Santo André 05/1999 12 a 360** CRED-E

*   Idade do resíduo de concreto fornecida pelos Engenheiro da obra
** Idade do resíduo de concreto estimada pela usina de reciclagem

Notação:

CREF Concreto de referência

CDDE-A

CDDE-B

Concreto de demolição e desperdício de edifícios A

Concreto de demolição e desperdício de edifícios B

CDIE-C Concreto de demolição de obras de infra-estrutura

CREN-D Concreto reciclado não dosado

CRED-E Concreto reciclado dosado em laboratório
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4.2 Regiões selecionadas para o estudo dos resíduos de concreto

As regiões do Vale do Paraíba do Sul e a Região Metropolitana da São Paulo foram

escolhidas para o estudo tendo em vista a alta concentração urbana e o desenvolvimento

industrial responsáveis por boa parte dos poluentes produzidos no país.

Para produção de concreto nas Regiões indicadas na Figura 4.1, conforme esquema

hachurado, é feita a exploração de recursos naturais não renováveis, que provoca alterações

no meio ambiente que diferem quanto ao tipo e intensidade, dependendo basicamente da

substância mineral extraída, localização, porte do empreendimento, forma de jazimento,

método de lavra e beneficiamento, qualidade dos equipamentos utilizados e também da

adoção de procedimentos corretos tanto durante a lavra quanto no processo de recuperação da

área explorada, para minimizar e/ou suprimir os impactos ambientais.

A exploração causa impacto ambiental como a desfiguração da paisagem, remoção da

vegetação e do solo superficial orgânico que cobrem a jazida, erosão, assoreamento dos

cursos d’água, destruição do habitat da fauna nativa, poluição do ar, água e contaminação do

lençol freático.

As Regiões do Vale do Paraíba e Metropolitana de São Paulo têm sofrido a agressão da

exploração de bens minerais para atender as obras de construção civil, principalmente da

cidade de São Paulo, ao mesmo tempo em que a execução das obras gera resíduos de origem

mineral, que são descartados sem qualquer controle e poderiam estar sendo reutilizados ou

reciclados, para diminuir os impactos ambientais.

A Figura 4.1 apresenta as cidades que forneceram as amostras de resíduo de concreto para

estudo, a saber: Guaratinguetá (GT), Taubaté (TTe), São Caetano do Sul (SCS) e Santo André

(SA). As rochas empregadas na produção dos concretos são pertencentes ao Embasamento

Cristalino.

Assim, na Engenharia, trabalha-se com uma grande variedade de tipos rochosos. Todavia,

cada tipo tem características intrínsecas (mineralogia, textura e estrutura) que devem ser

conhecidas para que as obras sejam planejadas e executadas com menor custo e maior

segurança, resultando na melhoria da qualidade final do trabalho realizado (FRASCÁ e

SARTORI, 1998). O pH das águas de chuva foi medido nas cidades de Guaratinguetá (GT),

Taubaté (TTe) e São José dos Campos (SJC) pelo autor deste trabalho e nas cidades da

Região Metropolitana de São Paulo o pH foi obtido através da literatura indicada na Tabela

3.5.
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Figura 4.1 – Região do Vale do Paraíba do Sul e Região Metropolitana de São Paulo

Regiões Estudadas

Regiões
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4.3 O pH das águas de chuva

O pH das águas de chuva, determinado nas cidades citadas no item 4.2, foi medido com

potenciômetro portátil marca Cgreisnger Eletronic, Mod. GPHR 1400 – Digital pH/mv –

mider, tirando-se a média aritmética de três medidas sucessivas.

4.4 Ensaios químicos

Os ensaios químicos das águas de ataque aos corpos de prova, que simularam as chuvas

ácidas, determinaram os elementos, óxidos e radicais, segundo as normas “Standard Methods

for the Examination of  Water and Wastewater”, 19º Ed. 1995; APHA, 1995; CETESB, 1977;

SILVA, 1977. Foram realizadas as seguintes determinações:

•  Sílica (SiO2) – Método Espectrométrico do Molibdato de Amônio – Part  4500 Si-D,

pag. 4-118;

•  Ferro total (Fe +  Fe) – Método Colorimétrico da Ortofenantrolina – Part 3500 Fe-D,

pág. 3-68;

•  Alumínio (Al) – Método Espectrométrico de Absorção Atômica – Part 3500 Al-B, pág.

3-43;

•  Cálcio e Magnésio (Ca e Mg) – Método Complexiométrico pelo EDTA, usando-se o

ácido calcconcarboxílico como indicador – Part 3500 Ca-D, pág. 3-57. Magnésio (Mg

+ Ca) por diferença – Método complexiométrico pelo EDTA,  usando-se o preto de

eriocromo-T como indicador-part Part 3500 Ca-D, pág. 3-57;

•  Sulfato (SO4) – Método Gravimétrico pelo cloreto de bário, com ignição do resíduo –

Part 4500 SO4 
–2 – C, pág. 4-135;

•  Cádmio (Cd) – Método Espectrométrico de Absorção Atômica – Part 3500 Cd-B, pag 3-

54;

•  Manganês (Mn) – Método Espectrométrico de Absorção Atômica – Part 3500 Mn-B,

pág 3-76.

4.5 Fotomicrografia

O resíduo de concreto coletado na usina de reciclagem da cidade de Santo André, os

resíduos coletados nos depósitos das obras dos edifícios das cidades de Taubaté e

Guaratinguetá, os resíduos de concreto de infra-estrutura e os resíduos de concreto produzidos

em laboratório forneceram o material para a confecção das lâminas das amostras de resíduo
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de concreto que foram confeccionadas com a impregnação de polímero para análise em

microscópios óticos marca  Olympus, modelo BX40 F4 e Leica DMRX.

4.6   Microscopia eletrônica de varredura

As amostras de resíduo de concreto foram analisadas por MEV através do microscópio

EL. Vanadium, Marca LEO, Modelo Leo 435 VP, com aumento variando de 200 até 17.600

vezes.

4.7 Difração de Raios - X

Para análise das amostras de resíduo de concreto sem ataque e com ataque de chuva ácida

procedeu-se à moagem dos corpos de prova e o pó fino foi submetido à análise por difração

de Raios – X. O aparelho utilizado para a obtenção dos difratogramas foi o difratômetro de

Raios – X Philippis PW – 1830 (1996), (tubo de cobre, 35 kv, 20 mA e filtro de Ni).

4.8 Procedimento para coleta de resíduo de concreto

A seguir são descritos os procedimentos de coleta de amostras de resíduo de concreto para

realização dos ensaios físico-químicos desenvolvidos para este trabalho.

4.8.1 Coleta de resíduo

•  Identificação da amostra do resíduo de concreto: número da amostra, local da coleta, data,
hora, e idade aproximada do resíduo de concreto;

•  Fracionamento do resíduo de concreto em pedaços com aproximadamente 0,001 m3;

•  Preparação de uma superfície limpa, área pavimentada ou sobre tábuas, no local da coleta
e deposição de 0,36 m3 de resíduo de concreto;

•  Coleta de quatro amostras de resíduo de concreto de 0,018 m3 cada uma, com a utilização
de recipientes de 0,018 m3, retirada de três amostras na base do depósito e uma no topo da
pilha inicial;

•  Composição de uma pilha de 0,072 m3 com o material amostrado, mistura e
homogeneização máxima possível;

•  Formação da amostra 1 de 0,018 m3 encaminhadas ao laboratório;

•  Formação das amostras de resíduo de concreto para ensaio no extrator de Soxlet com
cerca de 100 gramas.

4.8.2 Resíduo de concreto de referência – CREF

O resíduo de concreto de referência é obtido pela trituração dos corpos de prova

cilíndricos de concreto utilizados no ensaio para determinação da resistência à compressão

simples do concreto, produzidos em laboratório, após a cura realizada em câmara úmida. O

resíduo de concreto CREF foi empregado nos ensaios com 60 dias de idade.
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4.8.3 Resíduo de concreto de demolição e de desperdício em edifícios – CDDE

Os resíduos de CDDE são de edifícios de apartamentos que estavam sendo construídos nas

cidades de Taubaté e Guaratinguetá e estão divididos em dois grupos:

a) Os resíduos de CDDE-A foram coletados em três edifícios situados na cidade de

Taubaté que tiveram suas obras iniciadas no ano de 1996 e o material descartado

ficou estocado durante os anos de 1998 e 1999. Os resíduos de concreto foram

coletados e levados para o laboratório, estavam portanto, com dois anos de idade.

Os resíduos são o produto de pequenas demolições, bem como, do desperdício

ocorrido durante a execução das obras. Os resíduos foram descartados e estocados

nos canteiros das próprias construções. À época da coleta dos resíduos os edifícios

se encontravam em fase de fechamento com alvenaria de blocos cerâmicos.

b) Os resíduos de CDDE-B coletados em três edifícios que estavam sendo construídos

na cidade de Guaratinguetá tiveram suas obras iniciadas no ano de 1993. Os

resíduos ficaram estocados nas obras desde o ano de 1994 até 1999, quando foram

coletados e enviados ao laboratório para os ensaios. As obras situadas na cidade de

Guaratinguetá possuem um ritmo lento de execução e no ano de 2000 se

encontravam em fase de alvenaria de fechamento. Os edifícios situados nas cidades

de Taubaté e Guaratinguetá que forneceram os resíduos de concreto possuem as

mesmas características arquitetônicas e especificações técnicas semelhantes para os

materiais de construção empregados  na execução das estruturas e dos acabamentos.

As obras que adotam a prática de estocar as sobras de material de construção no próprio

canteiro de obra criam um meio propício ao desenvolvimento de microorganismos, ninhos de

roedores, varias espécies de insetos indesejáveis. O conjunto de organismos vivos que se

proliferam em restos de materiais de construção constituem fatores danosos ao ser humano e

auxiliam a deterioração do concreto, além do aspecto visual desagradável. O material

depositado no local da obra também é um obstáculo aos funcionários que podem sofrer

acidentes de trabalho, constituindo mais um complicador para o meio ambiente. Portanto, esta

prática deveria ser eliminada através do reaproveitamento e reciclagem dos materiais

rejeitados.

O reaproveitamento dos próprios rejeitos da construção civil no concreto é uma realidade

em alguns países e a potencialidade de utilização de outros subprodutos no concreto é grande,

seja substituindo parte dos agregados ou como adição ativa. O uso de subprodutos em

substituição parcial ou completa de agregados deve ser prioritariamente considerado em

situações nas quais não haja disponibilidade de agregados ou a distância de transporte seja
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muito longa. Nessa situação, além da minimização de custos e da atividade extrativa, ter-se-ia

a contribuição adicional de eliminação do subproduto empregado. O impacto ambiental

causado pelos resíduos de construção decorre do seu volume gerado e não do nível de

periculosidade intrínseco do material, facilitando seu tratamento ou disposição final. Os

resíduos de construção civil são inteiramente recicláveis (PITTA e MARCIANO Jr. 1999).

Entretanto, os resíduos de construção civil, como foi visto no Capitulo 3, não podem ser

considerados um material inerte e, portanto, não se pode considerar somente o volume de

descarte gerado, mas os constituintes dos resíduos descartados que reagem ao longo do tempo,

como é o caso da ação da chuva ácida que decompõe a pasta de cimento Portland, um dos

principais constituintes dos concretos e argamassas. As Figuras 4.2 e 4.3 mostram os resíduos

de concreto CDDE depositados nos canteiros das obras de Taubaté e Guaratinguetá.

O resíduo de construção civil gerado nas cidades constitui-se em verdadeiras jazidas de

matérias primas que não são aproveitadas, causando grandes prejuízos à qualidade de vida.

Não é possível a exploração predatória dos recursos naturais ou o desperdício, deixando para

as populações futuras o ônus dos erros cometidos. No sentido de evitar-se este legado, a

reciclagem de materiais passa a ser de fundamental importância e se mostra a alternativa mais

racional para a preservação dos recursos naturais. A reciclagem de resíduos de construção é o

primeiro passo a ser dado nesta direção (BRITO FILHO, 1999).

4.8.4 Resíduo de concreto de demolição de obras de infraestrutura CDIE-C

Os resíduos de concreto CDIE-C foram retirados da demolição de obras de infraestrutura

no ano de 1998. As obras de infraestrutura foram executadas na cidade de São Caetano do Sul

Construção de edifícios na  cidade de GuaratinguetáConstrução de edifícios na cidade de Taubaté

Figura 4.3 – Estoque de resíduos – Edifícios BFigura 4.2 – Estoque de resíduos – Edifícios A
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há quinze anos atrás, conforme informação do Engenheiro da obra. A demolição de obras de

infraestrutura começam pela retirada da pavimentação que, geralmente é executada com

asfalto que contamina o concreto. O concreto também fica impregnado de resíduos de esgoto

lançados nas galerias de águas pluviais. Assim, o material coletado para análise passa por uma

limpeza prévia, em laboratório, apenas para a retirada do excesso de contaminantes

indesejáveis aos resíduos de concreto. O material proveniente da demolição de obras em

cidades que não possuem uma usina de reciclagem é coletado pelas empresas transportadoras

dos chamados “disk entulho” e levado para o local de deposição. As empresas transportadoras

“desovam”, termo empregado pelas empresas transportadoras de resíduos de construção, os

resíduos de construção em terrenos alugados para esse fim e, na maioria das vezes, em áreas

clandestinas. Hoje em dia as chamadas áreas clandestinas são os cursos d’água, beira de

estradas, lixões, terrenos de proprietários desconhecidos e até em aterros sanitários. Na Figura

4.4. tem-se um aspecto das obras de ampliação e recuperação do sistema de galerias de águas

pluviais e esgoto que estavam sendo realizadas na cidade de São Caetano do Sul à época da

coleta dos resíduos de concreto.

O poder público não destina áreas para descartes e não gerencia a coleta e deposição de

resíduos de construção. Esta função é reservada ao gerador dos resíduos. Entretanto, os

geradores de resíduos de construção pouco podem fazer no sentido de realizar o

gerenciamento dos resíduos de construção por não haver, por parte dos órgãos competentes,

legislação que trate do assunto e muito menos o poder público destina áreas para a deposição

final para os resíduos de construção. Portanto, o meio ambiente é agredido pela prática da

deposição de resíduos de construção sem qualquer critério em locais inadequados.

Vista parcial das obras de recuperação de galeria de águas pluviais

Figura 4.4 – Resíduos de infraestrutura

Vista parcial das obras de infraestrutura
mostrada na Figura 4.4 trata da recuperação
de parte do sistema de drenagem de águas
pluviais de um bairro da região central da
cidade de São Caetano do Sul que se
deterioraram em quinze anos de existência.
Em vistoria ao local da obra constatou-se que
a rede coletora de esgoto doméstico fora
interligada à rede de drenagem de águas
pluviais. As obras em concreto tiveram a sua
vida útil reduzida pelos efluentes de esgoto
que se constituem em um agente agressivo ao
concreto.
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4.8.5 Resíduo de concreto reciclado não selecionado CREN-D

As amostras de agregados reciclados obtidas a partir de resíduos de concreto descartados

de obras de construção foram fornecidas pela Usina de Reciclagem da cidade de Santo André

– Estado de São Paulo. O agregado reciclado não selecionado recebeu o nome CREN e sua

caracterização é apresentada no item 4.11. A Figura 4.5 apresenta uma vista parcial  da

unidade de trituração e peneiramento do resíduo de concreto da usina de reciclagem instalada

pela Prefeitura Municipal de Santo André – SP. A partir do CREN é que se obteve o agregado

reciclado selecionado por peneiramento que recebeu o nome de CRED. A seleção

granulométrica foi obtida em laboratório por peneiramento.

Quanto à deposição final tem-se: 10% são deposições irregulares e 90% são constituídos

por bota-foras privados. A participação dos coletores é importante como agentes de limpeza,

mas que tendem a esgotar rapidamente os aterros privados, assim a reciclagem é uma solução

viável (LIMA e TAMAI, apud FRANKENBERG, 2000).

4.9 Agregados naturais para produção do concreto de referência CREF

Os agregados não reciclados e que não são fabricados por processos industriais são

denominados naturais. O concreto de referência dosado pelo método do IPT – Instituto de

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, foi produzido de acordo com as normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendações de HELENE, (1998). A produção

do concreto de referência – CREF, cumpre duas finalidades:

a) Estabelecer um padrão de comparação de resistência à compressão, consumo de cimento,

consistência, absorção de água e ar incorporado em relação aos concretos CREN-D e

CRED-E fabricados com resíduos de agregados reciclados a partir dos resíduos de

concreto produzidos pela usina de reciclagem da cidade de Santo André – SP;

Figura 4.5 – Trituração de resíduo de concreto

Vista parcial da Usina de Reciclagem

A geração de resíduo pela construção
informal na Cidade de Santo André
corresponde a 67% e 33%  é gerado
pela construção formal. A remoção do
resíduo de construção obedece à
seguinte ordem: 7% é feita pelos
munícipes; 37% é removido pelos
coletores autônomos e 56% é realizada
pelas empresas de caçambas, (LIMA e
TAMAI, apud FRANKENBERG,
2000)
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b) Dar origem ao resíduo de concreto de referência. O resíduo de concreto de referência

passa a ser o agregado reciclado de referência que é obtido em laboratório para compor as

amostras submetidas aos ensaios por chuva ácida simulada em laboratório com a

finalidade de comparar com as diferentes amostras de agregados de resíduos de concreto.

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram, respectivamente, a determinação da consistência do

concreto pelo abatimento do tronco de cone NBR 7223 e a ruptura de corpos de prova

cilíndricos do CREF 30 dias após a moldagem e cura em câmara úmida  conforme NBR 9479.

4.9.1 Caracterização dos agregados CREF

A caracterização dos materiais constituintes do CREF é importante para o conhecimento

das propriedades do concreto no estado fresco e endurecido, como consistência,

trabalhabilidade e resistência mecânica.

O traço do concreto é função também das propriedades e características da matéria prima

empregada na fabricação do concreto como massa unitária, massa específica, composição

granulométrica e substâncias nocivas.

O concreto CREF é fabricado com cimento Portland CP E II – 32, areia de rio, pedra

britada no 1 e água potável para o amassamento do concreto. A seguir são apresentados os

ensaios realizados segundo as normas da ABNT.

Figura 4.7 -  Ensaio de ruptura do concretoFigura 4.6 – Ensaio de abatimento do concreto

Determinação de propriedades do concreto no estado fresco e endurecido
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4.9.1.1   Massa unitária do agregado miúdo CREF

A massa unitária do agregado miúdo é a massa de agregado por unidade de volume

incluindo nestes os poros permeáveis, impermeáveis e os vazios existentes entre os grãos de

areia. A massa unitária é importante para converter as composições das argamassas e

concretos dadas em massa para volume e vice-versa.

Tabela 4.2 – Determinação da Massa Unitária do Agregado Miúdo CREF (NBR 7251)

Amostra

No

Comp.

(m)

Larg.

(m)

Alt.

(m)

V

(m3)

M1

(kg)

M2

 (kg)

M2 - M1

(kg)

δδδδ =M2 - M1/V

(kg/ m3)

1 3,17x10-1 3,17x10-1 1,61x10-1 1,6 x10-2 6,50 2,960 x10-1 2,310x10-1     1444

2 3,17x10-1 3,17x10-1 1,6x10-1 1,6 x10-2 6,50 2,930x10-1 2,280x10-1 1425

3 3,17x10-1 3,17x10-1 1,61x10-1 1,6 x10-2 6,50 2,940x10-1 2,284x10-1 1431

Média 3,17x10-1 3,17x10-1 1,61x10-1 1,6 x10-2 6,50 2,943x10-1 2,291x10-1 1433

Após três determinações, conforme mostradas na Tabela 4.2, a massa unitária do agregado

miúdo encontrada é de 1433 kg/m3. A areia utilizada é proveniente do Rio Paraíba do Sul.

Atualmente a produção de argamassas e de concretos tem sido afetada pela qualidade dos

agregados miúdos provenientes de vários rios que no passado não sofriam agressões por ação

de esgoto doméstico, industrial e deposição de resíduos de construção lançados em seu leito.

Hoje mais do que nunca se torna necessária à caracterização da matéria-prima de origem

mineral obtidas dos cursos d’água para garantia da qualidade das argamassas e concretos.

Certas substâncias como ácidos, sulfatos, cloretos e dióxido de carbono dissolvido nas águas

podem comprometer a segurança de uma estrutura em concreto armado podendo levá-la ao

colapso.

4.9.1.2   Massa específica do agregado miúdo CREF

A determinação da massa específica da areia não considera os vazios permeáveis, os vazios

impermeáveis e os vazios entre os grãos do agregado. A massa específica é empregada para a

determinação da argamassa do concreto destinada a envolver o agregado graúdo.

Para a determinação da massa unitária consideram-se os vazios permeáveis, os vazios

impermeáveis e os vazios entre grãos do agregado miúdo. A massa unitária é empregada para

a conversão de um traço de concreto dado em massa para um traço em volume e vice-versa.

As Tabelas 4.2 e 4.3 mostram os resultados das determinações da massa unitária e a da

massa especifica da areia de rio empregada no preparo do concreto de referência CREF e

indicam também os valores médios utilizados no método de dosagem experimental ou

racional do concreto de referência.
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Tabela 4.3 – Determinação da Massa Específica do Agregado Graúdo CREF (NBR 7251)

Amostra

No

Massa

(kg)

Volume (Li)

(m3)

 Leitura (L)

(m)

Volume seco

L – Li

γγγγ

(kg/ m3)

1 5,0 x 10 –1 2 x 10 – 4 3,920x10 – 4 1,920x10 - 4 2600

2 5,0 x 10 –1 2 x 10 – 4 3,920x 10 – 4 1,920x10 - 4 2600

3 5,0 x 10 –1 2 x 10 – 4 3,910x10 – 4 1,910x10 - 4 2620

Média 5,0 x 10 –1 2 x 10 – 4 3,917x10 – 4 1,917x10 - 4 2606

4.9.1.3 Substâncias nocivas no agregado miúdo CREF

São consideradas substâncias nocivas ao concreto aquelas que são capazes de prejudicar a

boa performance do concreto. As substâncias nocivas analisadas nos agregados CREF  são os

materiais pulverulentos e torrões de argila.

4.9.1.3.1  Torrões de Argila no agregado miúdo CREF

A determinação do teor de torrões de argila presente no agregado miúdo indica o

percentual de argila presente no agregado miúdo. Torrões de argila acima do percentual

recomendado pela norma causam queda da resistência da argamassa do concreto porque a

argila possui resistência inferior às partículas de areia de rio.

Tabela 4.4 – Teor de torrões de argila do agregado miúdo do CREF (NBR 7218)

Material
Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Torrões de Argila

(%)

2,00x10-1 1,9710x10-1 0,90

2,00x10-1 1,9670x10-1 1,10Agregado miúdo

2,00x10-1 1,9670x10-1 1,00

Média 2,00x10-1 1,9690x10-1 1,00

O valor encontrado de torrões de argila na agregado miúdo é de 1%, conforme está

indicado na Tabela 4.4.

4.9.1.3.2 Materiais pulverulentos no agregado miúdo CREF

A determinação do teor de materiais pulverulentos presentes no agregado miúdo

caracteriza a quantidade de partículas com diâmetro inferior ao furo da peneira de malha No

200, furo quadrado de 0,0075 mm de lado conforme a norma NBR 7211 da ABNT,  contidas

no agregado miúdo. Os materiais pulverulentos são partículas minerais, inclusive as partículas

solúveis em água, presentes no agregado miúdo.

Partículas finas até o limite recomendado por norma auxiliam no preenchimento dos vazios

da areia da argamassa que facilita o envolvimento da areia pelo cimento. Por outro lado se
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houver excesso de partículas finas, estas envolvem as partículas de cimento com prejuízo às

propriedades do concreto.  O excesso de materiais pulverulentos exige a adição de uma

quantidade maior de água para a hidratação do cimento o que aumenta a quantidade de vazios

no concreto e causa a queda de resistência mecânica e da durabilidade do concreto. O valor

médio de material pulverulento (MP) encontrado para o agregado miúdo CREF é igual a

3,50% de acordo com a Tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Teor de materiais pulverulentos do agregado miúdo CREF (NBR 7219)

Material
Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Material pulverulento

(%)

3,00 2,890 3,66

3,00 2,910 3,00Agregado natural

3,00 2,885 3,83

Média 3,00 2,895 3,50

4.9.1.4 Composição granulométrica do agregado miúdo CREF

A Tabela 4.6 mostra a composição granulométrica da areia quartzosa do Rio Paraíba do

Sul. A composição granulométrica da areia do Rio Paraíba do Sul tem mudado ao longo do

tempo pela demanda do mercado consumidor, isto é, há cerca de 15 anos atrás se encontrava

areia de granulometria grossa em vários trechos do rio, entretanto, hoje em dia, a análise

granulométrica tem mostrado que muitas partidas de areia são classificadas como areias

médias e médias finas o que demonstra uma extração agressiva de areia que provoca a

degradação e colapso das margens do rio. A produção oficial de areia no Estado de São Paulo

é de 8,5 milhões de metros cúbicos por ano. Este número não incorpora a produção informal,

que elevaria a produção total para cerca de 25,5 milhões de metros cúbicos anuais. O estudo

demonstra ainda um déficit de 2.340.000 m3/mês (CHAVES et. al. 1999). Os dados

apresentados por CHAVES et. al., (1999) indicam uma tendência de aumento da atividade

extrativa da areia de rio com o agravamento da agressão às áreas de várzea.

A Tabela 4.6 mostra a composição granulométrica da areia empregada na confecção do

concreto CREF. A análise granulométrica da areia empregada no concreto CREF é

classificada, segundo a NBR 7211 da ABNT em seu item 5.1.1, como um agregado miúdo

pertencente à Zona 2. A granulometria da areia retira do Rio Paraíba do Sul confirma a

tendência de mudança do diâmetro máximo da areia pela extração excessiva ao longo do

tempo em razão da demanda do mercado em expansão econômica. A atividade extrativa

provoca a degradação das margens dos rios com grande impacto ambiental às várzeas,

inicialmente destinadas à lavoura, principalmente para o plantio de arroz. No século passado,
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nas várzeas do Rio Paraíba do Sul, cultivava-se arroz para abastecimento das Regiões do Vale

do Paraíba, Sul de Minas e Região Metropolitana se São Paulo. Com a atividade extrativa de

areia e com o lançamento de esgoto doméstico/industrial, a cultura de arroz deixou de ser

viável e hoje em dia a extração de areia foi intensificada e as plantações praticamente

inexistem.

Tabela 4.6 – Composição granulométrica do agregado miúdo do CREF (NBR 7211)

Peneiras

(mm)

Material retido

(kg)

%

Retida

%

Retida Acumulada

9,5 0 0 0 0

6,3 3,000 x 10-4 0 0 0

4,8 1,200 x 10-3 0,12 0 0

2,4 1,280 x 10-2 1,28 1,00 1,00

1,2 8,330 x 10-3 8,33 8,00 9,00

0,6 2,741 x 10-1 27,41 28,00 37,00

0,3 3,499 x 10-1 34,99 35,00 72,00

0,15 2,270 x 10-1 22,7 23 95,00

Resíduo 5,020 x 10-1 5,02 5,00 100,00

Total 1000,00 100,00 100,00 214,00

4.9.1.5   Composição granulométrica do agregado graúdo CREF

O agregado graúdo tem uma função importante no concreto, quer do ponto de vista

econômico, como do ponto de vista técnico. O agregado graúdo diminui o custo e melhora as

propriedades mecânicas do concreto. A pedra britada no Brasil é obtida principalmente pela

trituração mecânica de rochas de granito, basalto e gnaisse. Segundo PETRUCCI (1993), para

concretos empregados em obras onde a solicitação mecânica e a resistência a ataques de

agentes agressivos sejam pequenas é admissível o emprego de pedras britadas de rochas

como: diorito, gabro, diábase, calcário, quartzito e arenito.

Observações:

1. Módulo de Finura (MF):

É a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras

da série normal, dividida por 100 (NBR 7217);

2. Dimensão máxima característica ou diâmetro máximo de um agregado (φmáx):

 É a abertura da peneira em milímetros em que fica acumulada uma percentagem igual ou

imediatamente inferior a 5% (NBR 7217).

O diâmetro máximo do agregado graúdo natural empregado na confecção do concreto de

referência CREF é igual a 19mm que corresponde à pedra britada No 1 e o módulo de finura é

MF = 2,14 φmax = 2,4 mm Zona 2
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igual a 6,67. A pedra britada empregada no concreto CREF é proveniente da região do Vale

do Paraíba e se trata de um gnaisse. A Tabela 4.7 mostra a composição granulométrica do

agregado graúdo empregado na produção do concreto CREF.

Tabela 4.7 – Composição Granulométrica do Agregado Graúdo do CREF (NBR 7217)

Peneiras
(mm)

Material retido
(kg)

%
Retida

%
Retida

Acumulada

76,0

64,0*

50,0*

38,0

32,0*

25,0* 0 0 0 0

19,0 1,440 x 10-2 2,40 2 0

12,5* 4,050 x 10-3 67,50 67,00 69,00

9,5 1,350 x 10-3 22,50 22,00 91,00

6,3* 4,000 x 10-2 6,67 7,00 98,00

4,8 5,000 x 10-2 0,83 1,00 99,00

2,4 100,00

1,2 100,00

0,6 100,00

0,3 100,00

0,15 100,00

Resíduo 6,000 x 10-3 0,17 1,00 ---------

Total 6000,000 100,00 100,00 667,00

(*) Peneiras da série normal intermediária.

4.9.1.6 Massa unitária do agregado graúdo CREF

Tabela 4.8 –  Determinação da Massa Unitária do Agregado Graúdo do CREF (NBR 7251)

Amostra

No

Ct

(m)

Lg

(m)

Al

(m)

V

(m3)

M1

(kg)

M2

 (kg)

M2 - M1

(kg) (kg/ m3)

1 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99x10-1 2x10-2 8,700 3,875x10-1 3,065x10-1 1503

2 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99x10-1 2x10-2 8,700 4,000 x10-1 3,130x10-1 1565

3 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99x10-1 2x10-2 8,700 3,945 x10-1 3,075x10-1 1530

Média 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99x10-1 2x10-2 8,700 3,940 x10-1 3,090x10-1 1533

A massa unitária média do agregado graúdo encontrada nos ensaios conforme mostra a

Tabela 4.8 foi de 1533 kg/m3.

4.9.1.7 Massa específica do agregado graúdo CREF

A massa específica do agregado graúdo é empregada para a determinação do volume de

vazios a ser preenchido pela argamassa e para estabelecimento de parâmetro de comparação.

MF = 6,67 φmax = 19 mm

δ =
M2 – M2

V
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Tabela 4.9 – Determinação da Massa Específica do Agregado Graúdo do CREF (NBR 7251)

Amostra

No

M

(kg)

Li

(m3)

L

 (m3)

L  - Li

(m3) (kg/ m3)

1 1,00 1x10-3 1,360x10-3 3,600x10-4 2780

2 1,00 1x10-3 1,370x10-3 3,700x10-4 2700

3 1,00 1x10-3 1,370x10-3 3,700x10-4 2700

Média 1,00 1x10-3 1,367x10-3 3,667x10-4 2726

Notação:
No Número de amostras
M massa de agregado
L leitura feita no frasco de Chapmann
γ massa específica absoluta
δ massa unitária
Li Volume de água colocada no frasco de Chapmann
L – Li Volume de agregado seco
Ct Comprimento
Lg Largura
Al Altura
V Volume

A massa específica média do agregado graúdo encontrada nos ensaios conforme mostra a

Tabela 4.9 foi de 2727 kg/m3.

4.10 Dosagem do concreto de referência CREF

A dosagem do concreto CREF foi feita após a caracterização dos materiais constituintes do

concreto, pelo método do IPT e recomendações de HELENE (1998). O concreto foi dosado

para atender uma resistência característica à compressão de fck28 = 20 MPa e adotou-se para o

cálculo da resistência média do concreto aos 28 dias um desvio padrão de dosagem sd = 4

MPa.

O abatimento do concreto de 60 ± 10mm adotado é para atender a consistência de concreto

empregado em obras de edifícios onde a trabalhabilidade  do concreto é adequada às

dimensões da forma e à densidade da armação da peça estrutural. O abatimento do tronco de

cone do concreto é feito de acordo com a NBR 7223 da ABNT.

A resistência à compressão de dosagem, à idade de j dias de idade, em geral 28 dias, em

MPa (NBR 6118) é calculada pela fórmula:

fcdj = fckj + 1,65 . Sd (Eq. 4.1)

Onde:

•  fcdj é a resistência média de dosagem aos j dias de idade;

•  fckj é a resistência de projeto a j dias de idade.

O traço do concreto é representado por:  1 :  a  :  p  :  x

γ = M
L – Li
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Onde:

1 = representa o cimento como sendo a unidade;

a = é a proporção de agregado miúdo em relação ao cimento;

p = é a proporção de agregado graúdo em relação ao cimento;

x = é a relação água/cimento.

A determinação do traço obedece às principais propriedades mostradas na Tabela 4.10 que

se referem ao concreto no estado fresco e endurecido:

Tabela 4.10 – Principais propriedades do concreto

Propriedades do concreto no estado fresco e endurecido

 fcj = A
Bx “Lei de Abrams” (resistência do concreto)

“Lei de Inge Lyse” (Relação entre teor de água e concreto seco)

“Lei de Molinari” (Consumo de cimento)

Teor de brita

Mescla (quantidade total de agregado)

Teor de argamassa seca (constatação experimental)

Notação:

1 = representa o cimento como a unidade

a = proporção de areia

p = proporção de brita

x = fator (a/c) água / cimento

fcj = Resistência média do concreto à compressão, prevista a idade de j dias em MPa

fck = Resistência característica do concreto à compressão em MPa

sd = desvio padrão

A = coeficiente que depende da atividade do cimento

B = coeficiente que depende da atividade do cimento e da idade do concreto

H = relação entre água e concreto seco (constante para concretos de mesma consistência) em %

C =   consumo de cimento em kg/m3

γa =   massa específica absoluta da areia em kg/m3

δa  =   massa unitária da areia em kg/m3

γp = massa específica absoluta da brita em kg/m3

δp = massa unitária da brita em kg/m3

γc  =   massa específica absoluta do cimento em kg/m3

δc  =   massa unitária do cimento em kg/m3

Z = porcentagem de ar incorporado ao concreto em %

H = x
1 + m

x 100

C = 1000

0,32 + a
γa

+
p
γp

+ x

p =
m
γa

+ 1
γc

+ x

1 – z
δp

– 1
γp

+ 1
γa

m = a + p

α = 1 + a
1 + m
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m =   mescla

α = relação entre argamassa seca e concreto seco em %

O resultado da dosagem do concreto CREF, a partir da caracterização dos materiais,

definição da resistência do concreto à compressão aos 28 dias de idade e da consistência, é

apresentada na  Tabela 4.11.

Tabela 4.11 – Traço do concreto CREF

Matéria-prima Traço (massa)

Cimento 1,00

Agregado miúdo 2,00

Agregado graúdo 3,00

Fator a / c = x 0,54

Abatimento (mm) 60 ± 10

Consumo de cimento (kg/m3) 370

O Traço do concreto dosado, 1,00 : 2,00 : 3,00 : 0,54,  é utilizado na pesquisa para

produção do concreto empregado como padrão de comparação aos concretos CREN-D e

CRED-E, que após análise das propriedades são transformados em resíduos através da

trituração dos corpos de prova, para serem submetidos aos ensaios químicos e microscópicos

juntamente com os resíduos de concreto descartados pelas obras de construção civil CDDE-A,

CDDE-B e CDIE-C.

O teor de argamassa seca do concreto CREF é de 50%, este percentual apresenta um

concreto de boa consistência e atende à trabalhabilidade da maioria das estruturas em concreto

empregada  nos edifícios.

4.10.1 Determinação da massa específica e do ar incorporado do CREF

A determinação da massa específica do concreto no estado fresco permite um controle para

assegurar a uniformidade da mistura. O teor de ar influi na consistência, na massa específica e

dá indicações sobre a sua performance ao longo do tempo, isto é, o índice de vazios determina

permeabilidade e a porosidade do concreto.

Os vazios do concreto resultam de bolhas de ar envolvidas durante a mistura e da

porosidade da pasta. As bolhas de ar, que decorrem da própria natureza granular do agregado,

são governadas pela granulometria do agregado miúdo e são mais facilmente eliminadas de

uma mistura plástica do que de uma mistura seca. A porosidade da pasta depende da relação

água/cimento da mistura e pode ser definida como o espaço que pode ser ocupado por água

evaporável.
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O consumo de cimento, por m3, é determinado teoricamente e após a mistura verifica-se

que o consumo de cimento calculado empregando a massa específica do concreto no estado

fresco é ligeiramente maior, o que pode ser explicado pela incorporação de ar durante a

mistura dos ingredientes do concreto. Com o concreto no estado fresco se faz a determinação

do ar incorporado durante a fabricação do mesmo. Os concretos produzidos em betoneiras

possuem, em média, 3% de ar incorporado.

O ar incorporado cria poros na massa do concreto e influencia a sua resistência e

durabilidade. A resistência do concreto é basicamente função do volume de vazios.

A rigor, a resistência do concreto é influenciada pelo volume de todos os vazios: ar

aprisionado, poros capilares, poros do gel e ar incorporado durante a mistura (NEVILLE

1997).  A Tabela 4.12 mostra a massa específica do concreto CREF e o percentual de ar

incorporado.

Tabela 4.12 – Determinação da Massa Específica e do Ar Incorporado do Concreto CREF (NBR NM047)

Corpos de Prova Cilíndricos

Determinações CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6

φ i
(m)

1,5510-1 1,5510-1 1,5610-1 1,5610-1 1,5710-1 1,5710-1

hi

 (m)
3,0 x 10-2 3,0 x 10-2 3,0 x 10-2 3,0 x 10-2 3,0 x 10-2 3,0 x 10-2

Vi   
 (m3) 5,66  x 10-3 5,66 x 10-3 5,73 x 10-3 5,73 x 10-3 5,83 x 10-3 5,83 x 10-3

Mv
 (Kg) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Mmc
 (Kg)

20,75 20,95 21,15 21,00 21,10 20,95

Mc
 (Kg)

13,75 13,95 14,15 14,0 14,10 13,95

γ
(Kg/m3)

2429 2465 2469 2443 2418 2393

Zm

(%)
2,57

γm

(Kg/m3)
2436

Cm
(Kg/m3)

370

Notação:

φ i = Diâmetro interno em metro

hi = Altura interna em metro

Vi = Volume interno em m3

Mv = Massa do molde vazio em kg

Mmc = Massa do molde cheio em kg

Mc = Massa do concreto em kg
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γf = Massa específica prática do concreto fresco Kg/m3

Cp = Consumo prático de cimento em Kg/m3

Zm = Teor médio de ar incorporado ao concreto durante a mistura do concreto em %

γm = Massa específica média Kg/m3

Cm = Consumo prático médio Kg/m3

4.11 Agregado reciclado para produção do concreto CREN-D

A usina de reciclagem  de Santo André – SP recebe concreto proveniente de demolições e

de desperdícios de obras que na década de 90 estavam provocando danos ao meio físico

(LIMA E TAMAI, 1998). O material depositado na usina passa por uma triagem e o resíduo

de concreto é triturado e peneirado na granulometria desejada. Entretanto, o material triturado

ainda possui um amplo espectro granulométrico. A coleta do agregado reciclado é feita após o

peneiramento e é levado para o laboratório para análise e produção de concreto reciclado.

4.11.1 Caracterização do agregado reciclado não selecionado CREN

  O agregado produzido a partir do concreto descartado pelas obras de construção civil e

reciclado na usina de Santo André empregado nesta pesquisa é o material que passa  pela

peneira de diâmetro máximo 12,5 mm, durante o processo de reciclagem. O material reciclado

é chamado neste estudo de agregado reciclado não selecionado, sem a classificação de

agregado miúdo ou graúdo, pois durante o peneiramento todo material passa pela peneira de

malha de furo igual a 12,5 mm. A coleta do agregado é feita diretamente na usina após o

peneiramento, pois este é o agregado que é empregado para a produção de artefatos, blocos e

pisos de concreto reciclado. O agregado reciclado não selecionado recebe o nome de CREN.

4.11.1.1 Determinação da massa específica do agregado não selecionado CREN

A Tabela 4.13 mostra o resultado da determinação da massa específica do agregado

reciclado não selecionado.

Tabela 4.13 – Determinação da Massa Específica do Agregado CREN (NBR 7251)

Amostras

No

M

(kg)

Li

 (m3)

L

 (m3)

L – Li

 (m3)

γ= M
L – L i

(kg /cm3)

1 5,00 x 10-1 2,00 x 10-4 4,120x10-4 2,120x10-4 2358

2 5,00 x 10-1 2,00 x 10-4 4,130x10-4 2,130x10-4 2347

3 5,00 x 10-1 2,00 x 10-4 4,130x10-4 2,130x10-4 2347

Média 5,00 x 10-1 2,00 x 10-4 4,127x10-4 2,127 x 10-4 2350
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4.11.1.2 Determinação da massa unitária do agregado não selecionado CREN

O agregado reciclado não selecionado, isto é, sem exclusão das partículas finas de areia,

das partículas finas provenientes do britamento dos resíduos de concreto, do material

pulverulento que é constituído de silte e argila e dos torrões de argila friáveis, partículas finas

que passam pela peneira de malha de furo igual a 0,075 mm, tem massa unitária menor do que

a massa unitária dos agregados miúdos e dos agregados graúdos naturais.

Tabela 4.14 – Determinação da Massa Unitária do Agregado CREN (NBR 7251)

Amostra

No

Ct

(m)

Lg

(m)

Al

(m)

V

(m3)

M1

(kg)

M2

 (kg)

M2 - M1

(kg)

δδδδ = M/V

(kg /cm3)

1 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99 x10-1 2,016x10-5 8,650 3,410x10-1 2,545x10-1 1262

2 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99 x10-1 2,016x10-5 8,650 3,405 x10-1 2,540x10-1 1260

3 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99 x10-1 2,016x10-5 8,650 3,385x10-1 2,520x10-1 1250

Média 3,17x10-1 3,17x10-1 1,99 x10-1 2,016x10-5 8,650 3,400x10-1 2,535x10-1 1257

A massa unitária do agregado reciclado não selecionado determinada, segundo a norma

NBR 7251,  tem valor igual a 1257,00 kg/m3, conforme mostrado na Tabela 4.14.

4.11.1.3   Composição granulométrica do agregado reciclado não selecionado CREN

A proporção relativa em que se encontram os grãos de um agregado tem influência sobre a

qualidade das argamassas e concretos, especialmente sobre a compacidade e a resistência do

concreto aos esforços mecânicos.

A natureza mineral dos agregados empregados na confecção dos concretos tem influencia

na sua resistência e durabilidade. Os agregados são freqüentemente considerados inertes,

entretanto os agregados possuem características físicas como modificações de volume por

variação de umidade e propriedades químicas que oferecem a possibilidade da reação com os

álcalis do cimento Portland (RAA – reação álcali-agregado), que também causam alteração no

comportamento do concreto ao longo do tempo.

Dentre os diversos fatores que interferem na reação, destacam-se: o cimento com alto teor

de álcalis disponíveis para reagir, agregados potencialmente reativos e fatores ambientais tais

como elevadas temperaturas e umidades.

Os principais indícios que levam à suspeita da presença da RAA em uma estrutura são:

fissuras padrão tipo "mapa", em concreto armado, as fissuras tendem a ser orientadas;

eflorescência e exsudação de gel; descoloração do concreto; agregados graúdos com bordas

de reação; poros do concreto preenchidos total ou parcialmente por material esbranquiçado
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com composição do gel e microfissuração da argamassa com preenchimento de material

branco. A análise granulométrica do agregado reciclado não selecionado mostra que o módulo

de finura é igual a 4,15 e o diâmetro máximo está abaixo dos valores apresentados pelo

agregado graúdo natural CREF. A Tabela 4.15 mostra a composição granulométrica do

agregado de concreto reciclado não selecionado obtido como está descrito no item 4.5.

Tabela 4.15 – Composição granulométrica do agregado CREN (NBR 7217)
Abertura
Das peneiras
(Φmm)

Massa

(kg)
Material retido

(kg)
Material Retido

(%)

Material retido
acumulado (%)

76,0

64,0*

50,0*

38,0

32,0*

25,0*

19,5 0 0 0 0

12,5*    1,560 x10-2    1,56  2,00   2,00

9,5    2,730 x10-2    2,73  3,00    5,00

6,3*  1,880 x10-1  18,80 19,00   24,00

4,8  1,103 x10-1   11,03 11,00   35,00

2,4  1,500 x10-1   15,00 15,00   50,00

1,2  1,306 x10-1  13,06 13,00   63,00

0,6  1,443 x10-1  14,43 14,00   77,00

0,3  1,167 x10-1  11,67 12,00   89,00

0,15    7,48 x10-2    7,48   7,00   96,00

Resíduo    4,240 x10-2    4,24    4,00 100,00

Total 1,00 100,00 100,00 415,00

MF = 4,15 φmax = 12,5 mm

(*) peneiras intermediárias

4.11.1.4   Substâncias nocivas no agregado reciclado não selecionado CREN

As substâncias nocivas geralmente aparecem em teores mais elevados nos agregados

reciclados não selecionados obtidos a partir do concreto descartado de obras de construção
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civil. A possibilidade de contaminação do concreto descartado é grande pela forma e local

inadequados onde são lançados.

4.11.1.4.1  Torrões de argila no agregado não selecionado CREN

A determinação do teor de torrões de argila no agregado reciclado não selecionado de

resíduo de concreto é feita de acordo com a norma NBR 7218 e apresenta o valor de 1,55%,

conforme está indicado na Tabela 4.16. A presença de torrões de argila no agregado é nociva,

pois causa a diminuição da resistência e altera a durabilidade do concreto.

O agregado reciclado não selecionado geralmente apresenta teores maiores de torrões de

argila por se tratar de material obtido dos resíduos de concreto descartados em locais onde há

presença de argila e pela contaminação que sofre durante o tempo em que fica depositado nos

aterros até o momento em que é coletado e transportado para a usina de reciclagem.

Tabela 4.16 – Teor de Torrões de Argila do Agregado CREN (NBR 7218)

Material Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Torrões de Argila

(%)

2,00x10-1 1,9710x10-1 1,45

2,00x10-1 1,9670x10-1 1,65
Agregado reciclado
não selecionado

2,00x10-1 1,9670x10-1 1,65

Média 2,00x10-1 1,9690x10-1 1,55

4.11.1.4.2  Material pulverulento no agregado reciclado não selecionado CREN

Em geral a areia natural empregada na fabricação de concreto contém uma pequena

porcentagem de material fino constituído de silte e argila que passa pela peneira de malha

com furo de 0,075 mm e no agregado reciclado não selecionado o teor de material

pulverulento geralmente é mais elevado do que na areia natural, como pode ser visto na

Tabela 4.17.

Tabela 4.17 - Material pulverulento do agregado reciclado não selecionado CREN (NBR 7219)

Material Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Material pulverulento

(%)

3,00 2,60 13,33

3,00 2,60 13,33Agregado reciclado não
selecionado

3,00 2,61 13,00

Média 3,00 2,60 13,17
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O agregado reciclado não selecionado apresenta um percentual de 13,17% de material

pulverulento conforme está indicado na Tabela 4.17. O percentual elevado de material

pulverulento no agregado reciclado não selecionado é conseqüência da contaminação e do

tempo de exposição no local de deposição.

4.12 Dosagem do concreto reciclado CREN-D

O concreto CREN-D é produzido a partir de agregado reciclado não selecionado obtido

após a trituração do resíduo de concreto na usina de reciclagem e confeccionado com um

consumo de cimento igual a 300 kg por metro cúbico. A Tabela  4.18 mostra o traço empírico

empregado na produção de concreto sem uma seleção prévia dos agregados.

Tabela 4.18 – Traço do concreto CREN-D

Matéria-prima Traço (massa)

Cimento 1,0

Agregado miúdo 2,0

Agregado graúdo 3,0

Fator a / c = x 0,83

Abatimento (mm) 60 ± 10

Consumo de cimento (kg/m3) 300

4.12.1 Determinação da massa específica e do ar incorporado do concreto CREN-D

A determinação da massa específica do concreto e do ar incorporado no CREN-D,

apresentados na Tabela 4.19, segue os mesmos procedimentos apresentados na Tabela 4.12.

Tabela 4.19 – Determinação da Massa Específica e do Ar Incorporado do Concreto CREN-D (NBR NM047)

Massa específica, ar incorporado e consumo de cimento

Determinações Valores médios

Zm (%) 8,1

γm (Kg/m3) 2280

Cm (Kg/m3) 300
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4.13 Agregado reciclado selecionado para produção do concreto CRED-E

O agregado reciclado selecionado é empregado para a produção do concreto CRED-E. A

seleção do agregado CRED é feita partir do agregado reciclado não selecionado em

laboratório com o emprego de peneirador de mesa vibratória.

4.13.1 Caracterização do agregado reciclado selecionado CRED

Após a comparação entre a composição granulométrica dos agregados CREF e CRED, é

feita a seleção dos agregados reciclados de maneira que se assemelhem aos agregados naturais

CREF em termos de composição granulométrica, torrões de argila e material pulverulento.

4.13.1.1 Massa específica do agregado reciclado selecionado CRED

A Tabela 4.20 mostra o resultado da determinação da massa específica do agregado

reciclado selecionado após a seleção realizada por peneiramento, para a produção de concreto

reciclado.

Tabela 4.20 - Determinação da massa específica do agregado selecionado CRED (NBR 7251)

Amostra

No

M

(k g )

Li

 (m3 )

L

 (m3)

L – Li

 (m3)

γγγγ

(kg /m3 )

1 5,00x10-1 2,00x10-4 4,120x10-4 2,050x10-4 2439

2 5,00x10-1 2,00x10-4 4,130x10-4 2,060x10-4 2427

3 5,00x10-1 2,00x10-4 4,130x10-4 2,050x10-4 2439

Média 5,00x10-1 2,00x10-4 4,054x10-4 2,054x10-4 2435

O valor da massa específica do agregado reciclado selecionado é igual a 2435 kg/m3.

4.13.1.2 Massa unitária do agregado reciclado selecionado CRED

A massa unitária do agregado reciclado selecionado é apresentada na Tabela 4.21 e tem

valor igual a 1384 kg/m3.

Tabela 4.21 - Determinação da massa unitária do agregado selecionado CRED (NBR 7251)

Amostra

No

Ct

(m)

Lg

(m)

Al

(m)

V

(m3)

M1

(kg)

M2

  (kg)

M2 - M1

(kg)

δδδδ

(kg/m3)

1 2,50x10-1 2,50x10-1 1,61 x10-1 1,006 x10-4 5,350 19,250 13,900 1382

2 2,50x10-1 2,50x10-1 1,61 x10-1 1,006 x10-4 5,350 19,300 13,950 1387

3 2,50x10-1 2,50x10-1 1,61 x10-1 1,006 x10-4 5,350 19,250 13,900 1382

Média 2,50x10-1 2,50x10-1 1,61 x10-1 1,006 x10-4 5,350 19,267 13,917 1384
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4.13.1.3 Composição granulométrica do agregado reciclado selecionado CRED

Os agregados naturais são encontrados na natureza e estão prontos para serem empregados

na fabricação de argamassas e concretos. Dependendo da qualidade da argamassa ou do

concreto a ser produzido, o agregado natural pode passar por um processo de lavagem e

classificação, o que não o exclui dessa categoria. Por outro lado o agregado artificial é aquele

que, após a extração da jazida, passa por uma elaboração industrial como é o caso da pedra

britada e das areias de brita.

O agregado reciclado selecionado neste estudo é considerado um material artificial, pois o

concreto que deu origem ao resíduo foi produzido com matéria prima natural e artificial o que

o tornou artificial e o agregado reciclado além de ser obtido a partir de resíduos de concreto

passa por um processamento industrial quando é triturado e selecionado.

A Tabela 4.22 mostra a análise granulométrica do agregado reciclado selecionado por

peneiramento.

Tabela 4.22 – Composição granulométrica do agregado selecionado CRED (NBR 7251)

Abertura das peneiras

(mm)

Material retido

(kg)

%

Retida

% Retida

Acumulada

76,0

64,0*

50,0*

38,0

32,0*

25,0*

19,5 0 0 0 0

12,5* 0,0223x10-2 2,23 2,00 2,00

9,5 0,1231x10-1 12,31 12,00 14,00

6,3* 0,1493x10-1 14,93 15,00 29,00

4,8 0,1243x10-1 12,43 13,00 42,00

2,4 0,1758x10-1 17,58 18,00 60,00

1,2 0,1400x10-1 14,00 14,00 74,00

0,6 0,1326x10-1 13,26 13,00 87,00

0,3 0,1080x10-1 10,80 11,00 98,00

0,15 0,0139x10-2 1,39 1,00 99,00

Resíduo 0,0075x10-3 0,75 1,00 100,00

Total 1,00 100,00 100,00 474,00
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A comparação entre a composição granulométrica do agregado reciclado selecionado e o

agregado reciclado não selecionado mostra que o material passível de aproveitamento é

aquele que fica retido na peneira de malha 0,3 mm. O material passante não é aproveitado

para a produção de concreto reciclado por apresentar elevados teores de torrões de argila e

material pulverulento acima dos limites recomendados pelas normas da ABNT.

4.13.1.4 Substâncias nocivas no agregado reciclado selecionado CRED

Após o peneiramento do agregado reciclado não selecionado obtem-se o agregado

selecionado, isto é, a areia que ficou retida na peneira de malha de furo igual a 0,3 mm. Em

seguida determina-se o teor de torrões de argila e de material pulverulento.

4.13.1.4.1 Torrões de argila no agregado selecionado CRED

A Tabela 4.23 mostra a determinação dos torrões de argila do agregado reciclado

selecionado de acordo com a NBR 7218 da ABNT.

Tabela 4.23 – Teor de torrões de argila no agregado reciclado selecionado CRED (NBR 7218)

Material Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Torrões de Argila

(%)

2,00x10-1 1,9670x10-1 1,65

2,00x10-1 1,9720x10-1 1,40Agregado reciclado
selecionado

2,00x10-1 1,9730x10-1 1,35

Média 2,00x10-1 1,9706x10-1 1,47

4.13.1.4.2 Material Pulverulento no agregado selecionado CRED

A Tabela 4.24 mostra a determinação do material pulverulento do agregado reciclado

selecionado de acordo com a NBR 7218 da ABNT.

Tabela 4.24 - Material Pulverulento do Agregado Reciclado Selecionado CRED (NBR 7219)

Material
Massa inicial

(kg)

Massa final

(kg)

Material pulverulento

(%)

3,00 2,855 4,83

3,00 2,826 5,80Agregado reciclado
selecionado

3,00 2,830 5,67

Média 3,00 2,837 5,43
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4.14 Dosagem do concreto reciclado CRED-E

O concreto CRED-E é produzido com agregado reciclado e selecionado como já foi

mencionado anteriormente, cujo traço está mostrado na Tabela 4.25.

Tabela 4.25 – Traço do concreto CRED-E

Matéria-prima Traço (massa)

Cimento 1,0

Agregado miúdo 2,0

Agregado graúdo 3,00

Fator a / c = x 0,70

Abatimento (mm) 60 ± 10

Consumo de cimento kg/m3 350

4.14.1 Determinação da massa específica e do ar incorporado do CRED-E

A determinação da massa específica do concreto e do ar incorporado no CRED-E,

apresentada na Tabela 4.26, segue os mesmos procedimentos apresentados na Tabela 4.12. A

determinação do consumo de cimento é calculado empregando-se a fórmula apresentada na

Tabela 4.10. Verifica-se que o consumo de cimento Portland para o concreto de referência

CREF, para o concreto produzido com agregado reciclado não selecionado CREN-D e  para o

concreto fabricado com agregado reciclado selecionado CRED-E são de 370 kg/m3, 300

kg/m3 e 350 kg/m3, respectivamente.

Tabela 4.26 – Determinação da Massa Específica e do Ar Incorporado do Concreto CRED-E (NBR NM047)

Massa específica, ar incorporado e consumo de cimento

Determinações Valores médios

Zm (%) 5,20

γm (Kg/m3) 2320

Cm (Kg/m3) 350

4.15 Preparo de amostra de resíduo de concreto em laboratório

Para submeter as amostras de resíduo de concreto à ação do ácido carbônico adotou-se o
procedimento seguinte:

•  Trituração do resíduo de concreto numa granulometria adequada ao extrator de SOXLET;

•  Quarteamento da amostra 1, de 0,018 m3, até a obtenção da amostra 2 de 0,0045 m3;
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•  Da amostra 2 é formada a amostra A de 0,1 kg;

•  A amostra A recebe o nome da série correspondente ao resíduo de concreto que é

submetido ao ensaio no extrator de SOXLET.

4.16 Produção de ácido carbônico

A produção de chuva ácida simulada em laboratório é realizada com o emprego do extrator

de Soxlet com adaptação para receber o CO2, para que haja a formação do anidrido carbônico.

Utiliza-se água deionizada com elevação da temperatura e o vapor da água ao atingir o

condensador a uma temperatura aproximada de 20oC, condensa e forma o ácido carbônico.

Uma amostra de água condensada é retirada a cada 16 horas,  para a determinação do pH.

A água condensada ao se precipitar passa pela amostra de resíduo de concreto e fica

armazenada no extrator de Soxlet. A água que passou pela amostra de resíduo é retirada a

cada 16 horas e tem o seu pH medido. A amostra de resíduo de concreto preparada para ser

introduzida no extrator de Soxlet tem massa aproximada de 100 gramas.

4.17     Simulação de chuva ácida

As amostras de resíduos de concreto submetidas à ação de chuva ácida no extrator de

Soxlet têm a  determinação do pH, massa úmida, massa seca e determinação da umidade feita

a cada 16 horas. A obtenção do dióxido de carbono é feita a partir da decomposição do

carbonato de sódio por ácido fosfórico a 6 N. O dióxido de carbono é produzido na proporção

de 1 : 1000 ml na mistura gasosa contendo nitrogênio e oxigênio do ar. Para absorção da

umidade arrastada pelo dióxido de carbono, são utilizados o ácido fosfórico concentrado e o

cloreto de cálcio. O dióxido de carbono seco é introduzido no aparelho de Soxlet que produz

continuamente água pura com pH = 7,0. Os corpos de prova são suspensos por tubos de vidro

no interior do extrator. O gás circula pelo sistema de baixo para cima entrando em contato

com o vapor d’água saturada e combina-se com a água recém condensada nas paredes do

equipamento, simulando a precipitação de chuva ácida sobre os corpos de prova. O pH da

chuva ácida é medido antes e após o contato com o resíduo de concreto. O fornecimento de

ácido fosfórico e do ar atmosférico é controlado durante todo o processo.

4.17.1 Descrição do processo de produção de chuva ácida

A Figura 4.8 é o desenho esquemático que representa o extrator de Soxlet adaptado

montado para a simulação de chuva ácida. O ar atmosférico é comprimido através do
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compressor de ar (1) e transferido para o frasco (4) e (6) contendo agentes absorvedores de

dióxido de carbono. A mistura gasosa contendo nitrogênio e oxigênio é introduzida no

kitasato (12). O kitasato, frasco de descompressão, é cônico de 1000 ml contendo uma rolha

duplamente perfurada e uma saída lateral. Através de um dos orifícios passa um equipo

macro-gota (8); o segundo orifício é atravessado por um tubo de polietileno (7).

A solução de ácido fosfórico 6 N, do reservatório PET (9), é adicionada ao frasco kitasato

a uma vazão constante, controlada através do equipo (8) instalado à sua saída. Ao entrar em

contato com a solução de carbonato de sódio, previamente colocada no kitasato (12) e em

excesso, produz uma reação química de deslocamento:

                                                                                                                                        (Eq. 4.1)

 resultando fosfato de sódio (Na3PO4), água e dióxido de carbono (CO2).

O dióxido de carbono, diluído na mistura gasosa resultante é liberado do sistema através da

torneira T (17); a pressão do sistema é medida no manômetro (19) e pelo outro orifício da

torneira. A mistura é coletada em um frasco cônico de segurança (22).

A umidade arrastada pelo dióxido de carbono é retida na solução de ácido fosfórico

concentrado contida no tubo (27). O tubo seguinte (29) contém cloreto de cálcio anidro, usado

como agente dessecante, para reter a umidade residual.

O dióxido de carbono seco é introduzido em uma das vias do balão de fundo redondo (36)

contendo água em ebulição, circulando de baixo para cima.

O balão de fundo redondo é isolado termicamente por folha de papel alumínio. A

temperatura da água em ebulição é de 96 oC mantendo-se constante durante todo o processo.

A água pura condensada nas paredes do equipamento entra em contato com o dióxido de

carbono precipitando-se sob a forma de chuva  ácida sobre os corpos de prova suspensos por

tubos (41) no interior do extrator (39).

A temperatura máxima no interior é de 40 oC, desde que mantida a ventilação externa (48)

às paredes do extrator, e um sistema de condensação (40) usando água para a refrigeração.

A vazão do ar é medida e controlada inicialmente à saída do tubo (33). Obtém-se uma

vazão média do ar. Em função da alimentação do ar determina-se a vazão do ácido necessária

a obter o dióxido de carbono na proporção de 1 : 1000 ml na mistura gasosa. A alimentação

do dióxido de carbono é feita após a água do balão entrar em ebulição. O pH da chuva ácida é

medido após sua coleta em um bequer de 10 ml à saída do condensador (BASSET, 1982;

FIRMINO, 1968 OHLWEILER, 1974; SHREVE, 1977). A Figura 4.8 ilustra o extrator de

Soxlet com adaptação para a produção de ácido carbônico. Os dados complementares sobre a

montagem do aparelho de Soxlet encontram-se no Anexo A, item A.1.

3Na2CO3 + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3CO3
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DESENHO ESQUEMÁTICO DO EXTRATOR DE SOXLET ADAPTADO

Figura 4.8 – Extrator de Soxlet – desenho esquemático
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5.      RESULTADOS

5.1  Propriedades dos agregados

Os resultados da determinação da composição granulométrica dos agregados CREF,

CREN e CRED diferem entre si quanto à distribuição dos grãos e módulo de finura, como

pode ser visto na Tabela 5.1. O resíduo de concreto britado não selecionado, CREN, tem teor

de material pulverulento e de torrões de argila acima dos limites permitidos pelas normas da

ABNT o que prejudica as propriedades do concreto como a resistência à compressão e a

durabilidade.

Os agregados CRED, obtidos a partir do concreto produzido com agregado reciclado

selecionado, ficaram com uma composição granulométrica  adequada à produção de concretos

destinados às obras em que a resistência à compressão e a relação argamassa seca/concreto

seco sejam adequadas às estruturas em concreto. Os agregados CRED, após a seleção dos

grãos por peneiramento, têm diâmetro máximo igual a 12,5 mm, material pulverulento e

torrões de argila abaixo dos teores máximos recomendados pelas normas da ABNT.

O módulo de finura do agregado reciclado selecionado para produção de concreto CRED-

E é igual a 4,75. Este agregado é selecionado por peneiramento e corresponde ao material

retido na peneira de malha com furo igual a 0,30 mm.

O módulo de finura do agregado CRED se apresenta com valor mais elevado do que o

módulo de finura do agregado CREN, que é de 4,15, porém abaixo do valor do agregado

graúdo do CREF. Estas diferenças influenciam as propriedades do concreto no estado fresco e

endurecido.

As propriedades do agregado para a produção do concreto CREN-D são inferiores aos

agregados CREF e aos agregados CRED. Observa-se também que o limite do teor de torrões

de argila (TA) e do teor de material pulverulento (MP) do agregado CREN ultrapassa o limite

preconizado pelas normas NBR 7218 e NBR 7219.

As quantidades de MP e TA existentes no agregado reciclado não selecionado CREN,

provocam um aumento da sua área especifica que exige um acréscimo na quantidade de água

de molhagem dos agregados, hidratação do cimento e ajuste da consistência do concreto

reciclado que causa modificação na relação água/cimento, reduz a resistência à compressão do

concreto pelo aumento da porosidade do concreto, facilita o ataque do concreto por agentes

agressivos presentes no meio ambiente e conseqüentemente a sua deterioração, com a

liberação de substâncias no solo e na água onde os resíduos de concreto se encontram

depositados. A Tabela 5.1 apresenta a comparação entre a composição granulométrica dos
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agregados naturais empregados na produção do concreto de referência CREF, agregados

reciclados não selecionados utilizados na fabricação do concreto CREN-D, e os agregados

reciclados selecionados destinados à confecção do concreto CRED-E.

Tabela 5.1- Comparação entre a composição granulométrica dos agregados
Abertura das Peneiras

(mm)

Retida
Acumulada

CREF-AG

(%)

Retida Acumulada

CREF-AM

(%)

Retida Acumulada
CREN

(%)

Retida Acumulada CRED

(%)

76,0

64,0*

50,0*

38,0

32,0*

25,0*

19,5 0 0 0 0

12,5* 69,00  0   2,00 2,00

9,5 91,00 0    5,00 14,00

6,3* 98,00 0   24,00 29,00

4,8 99,00 0   35,00 42,00

2,4 100,00 1,00   50,00 60,00

1,2 100,00 9,00   63,00 74,00

0,6 100,00 37,00   77,00 87,00

0,3 100,00 72,00   89,00 98,00

0,15 100,00 95,00   96,00 99,00

Resíduo --------- 100,00 100,00 100,00

Total 667,00 214,00 441,00 505,00

Diâmetro máximo (mm) - Dmáx
19 mm 2,4 mm 12,5 mm 12,5

Módulo de finura  - MF 6,67 2,14 4,15 4,74

O resíduo de concreto reciclado, CREN-D, sem ajuste da composição granulométrica,

possui um percentual elevado de material pulverulento e de torrões de argila como pode ser

visto na Tabela 5.2. O agregado CREN é ajustado para uma nova distribuição granulométrica

e com a eliminação dos grãos que passam pela peneira de malha 0,3 mm, obtém-se o

agregado CRED. Os valores da massa unitária e da massa específicos dos agregados CRED

são melhorados após a seleção dos agregados como pode ser visto na Tabela 5.2. Os teores de

material pulverulentos e de torrões de argila dos agregados CREF e CRED se aproximam.

Tabela 5.2 – Comparação entre propriedades dos agregados (NBR 7218 e NBR 7219)

Material
γ

(kg/m3)

δ

(kg/m3)

φ

(mm)

MF

(%)

TA

(%)

TA

Lim Máx

MP

(%)

MP

Lim Máx

CREF-AG 2680,00 1545,00 19,00 6,76 1,5 3,0 0,2 1,0

CREF-AM 2607,00 1432,00 2,40 2,14 1,0 1,5 4,0 5,0

CREN 2350,00 1257,00 12,50 4,41 1,55 1,5 13,17 5,0

CRED 2435,00 1384,00 12,50 4,74 1,2 1,5 4,6 5,0
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Notação:

CREF-AG Concreto de referência – agregado graúdo natural
CREF-AM Concreto de referência – agregado miúdo natural
CREN-NS Concreto reciclado – agregado não selecionado
CRED-SE Concreto reciclado – agregado selecionado
γ Massa específica
δ Massa unitária
φ Diâmetro máximo do agregado
MF Módulo de finura
TA Torrões de argila
MP Material pulverulento

5.2 Propriedades dos concretos das séries CREF, CREN-D e CRED-E

São analisados os principais resultados de propriedades dos concretos CREF, CREN-D e

CRED-E no estado fresco e no estado endurecido. As propriedades dos concretos dão

indicação da sua resistência e durabilidade ao longo do tempo quando não estão sujeitos à

ação de chuva ácida.

5.2.1 Resistência à compressão dos concretos das séries CREF, CREN-D e CRED-E

Os corpos de prova cilíndricos de concreto foram moldados e ensaiados de acordo com as

normas NBR 7223, NBR 5738 e NBR 5739, respectivamente. A Tabela 5.3 apresenta os

resultados à resistência média à compressão simples dos corpos de prova do CREF, CREN-D

e CRED-E e o resultado da resistência individual dos corpos de prova cilíndricos de concreto

estão mostrados na Tabela C1 do Anexo C.

Tabela 5.3 – Ensaio de resistência à compressão simples do concreto (NBR 5739)

CREF  a/c = 0,54 CREN-D  a/c = 0,83 CRED-E a/c = 0,70

fC28

(MPa)

fC28

(MPa)

fC28

(MPa)

31,5 5,9 27,5

Abatimento = 60 ±  10 mm Abatimento = 60 ±  10 mm Abatimento = 60 ±  10 mm

Notação:

CP Corpo de Prova

a/c Relação água/cimento

fC28
Resistência média à compressão dos corpos de prova a idade de 28 dias

Constata-se pelas propriedades apresentadas nas Tabelas 5.1 e 5.2, que as alterações no

comportamento da resistência à compressão dos concretos CREN-D e CRED-E são

significativas quando comparadas com os resultados do concreto CREF. O concreto CRED-E

apresenta uma resistência à compressão de cerca de 87% da resistência à compressão simples

do concreto CREF e o concreto CREN-D tem resistência à compressão simples de

aproximadamente 18% da resistência à compressão do concreto CREF. Outro fator
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importante que influencia a resistência do concreto é a relação água/cimento (a/c). O concreto

CREF apresenta abatimento no tronco de cone realizado de acordo com a norma NBR 7223

de 60 mm, conforme as condições exigidas na dosagem dos concretos CREF, CREN-D e

CRED-E. O concreto CREF tem teor de argamassa seca igual a 50%, e o concreto CRED-E

possui 65,5% de argamassa seca. O CRED-E é mais argamassado do que o CREF o que

implica em maior quantidade de água para molhagem dos materiais constituintes para

obtenção de concretos de mesma consistência, mas a adição de água reduz a resistência à

compressão e aumenta a porosidade do concreto.

A resistência média à compressão simples de 31,5 MPa e consistência de 60mm do CREF

demonstra que suas propriedades são superiores às dos concretos CREN-D e CRED-E, o que

garante um melhor desempenho ao longo do tempo para o concreto CREF submetido às

mesmas condições de trabalho que os concretos CREN-D e CRED-E. O agregado CREN

apresenta teor de torrões de argila e de material pulverulento acima da recomendação de

norma o que exige maior quantidade de água para molhagem dos materiais constituintes do

concreto CREN-D. A elevação da relação água/cimento cria poros quando a água é

evaporada. As partículas de argila do agregado CREN têm resistência e curabilidade

inferiores aos agregados naturais do concreto convencional, CREF, o que reduz a resistência

mecânica e a durabilidade do concreto CREN-D.

A existência de um percentual alto de material pulverulento presente no agregado CREN,

que é composto de partículas minerais com dimensão inferior a malha de furo igual a 0,075

mm, incluindo os materiais solúveis em água, influencia o concreto pela incorporação de ar e

pelo envolvimento dos grãos de cimento dificultando a sua hidratação, que exige uma

quantidade maior de água em razão do aumento da área especifica das partículas que

constituem a argamassa do concreto CREN-D. A relação água/cimento igual a 0,83 ocasiona

uma forte queda na resistência à compressão simples do CREN-D, como pode ser visto na

Tabela 5.3. A quantidade de finos presentes no agregado CREN exige a elevação da a/c e cria

um índice elevado de poros, portanto essas impurezas presentes no agregado CREN, como

está mostrada na Tabela 5.2, determinam a redução da performance do concreto CREN-D.  O

CRED-E com relação a/c igual a 0,70 apresenta um abatimento do tronco de cone de 60 mm

estando assim dentro das condições previstas no estudo de dosagem. A maior absorção de

água pelo agregado CRED-E é função do percentual mais elevado de vazios criados pelo teor

de ar incorporado durante a sua produção, pela ação de agentes agressivos durante a sua vida

útil e pela deterioração que sofre durante o tempo em que fica depositado nas obras ou em

aterros antes da reciclagem.



81

5.2.2 Análise da absorção de água pelo concreto

Segundo estudos de LEA, (1980); CAMPITELI, (1987), a absorção não pode ser usada

como medida de qualidade de um concreto, mas grande parte dos concretos de boa qualidade

tem absorção abaixo de 10%. Os concretos com mais de 10% de absorção são de má

qualidade e não podem ser aplicados em obras de estruturas em concreto armado onde a

resistência e a durabilidade é que garantem a segurança da obra. A Tabela 5.4 apresenta os

valores médios de absorção de água das amostras de resíduos de concreto determinados por

imersão conforme a NBR 9778. O teor de absorção de água do CDDE-A, CDDE-B e do

CDIE-C foram determinados a partir das amostras dos resíduos de concreto coletadas nas

obras. O resultado da determinação do teor de absorção individual dos espécimes de resíduos

de concreto está mostrado na Tabela B.1 do Anexo B.

Tabela 5.4 – Resultado do ensaio de absorção de água (NBR 9778)

CREF CDDE-A* CDDE-B * CDIE-C* CRED-E CREN-D

(%)  (%) (%) (%)  (%) (%)

6,1 6,8 7,7 7,5 8,6 15,2

(*) Umidade determinada nas amostras de concreto coletadas nas obras

     =  Absorção  média das amostras de resíduo de concreto

A absorção de 6,1% do concreto CREF, conforme Tabela 5.4 demonstra que suas

propriedades são superiores aos dos concretos CREN-D e CRED-E. O concreto CREF possui

menor capacidade de absorção de água quando comparado aos concretos CREN-D e CRED-

E. O concreto CREF  possui  compacidade maior que os concretos CREN-D e CRED-E, mas

quando submetido à ação de ácido carbônico também reage com os compostos hidratados da

pasta de cimento, como foi visto no Capítulo 3 através das reações químicas típicas do

concreto de cimento Portland. A Figura 5.1 apresenta uma comparação entre os teores médios

de absorção de água pelas amostras de concreto e, como se pode observar, os concretos

CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C, guardam uma semelhança com relação à capacidade de

absorção de água. O concreto CRED-E apresenta capacidade de absorção próxima à absorção

dos concretos CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C e teor cerca de 50% abaixo do concreto CREN-

D. O melhor desempenho da absorção de água pelo concreto CRED-E está relacionado ao

ajuste da composição granulométrica do agregado reciclado selecionado CRED que possui

menor teor de torrões de argila, material pulverulento, partículas finas de areia e índice de

vazios do concreto. O menor índice de vazios do concreto CRED-E, está associado à relação

água/cimento mais baixa necessária à hidratação do cimento Portland e molhagem das

partículas de agregados.

A

A A A A A A
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5.2.3  Propriedades do concreto no estado fresco e endurecido

São apresentadas as propriedades dos concretos das séries CREF, CDDE-A, CDDE-B,

CREN-D e CRED-E, no estado fresco e endurecido: massa unitária, massa específica,

consumo de cimento, relação água/cimento, abatimento do tronco de cone, ar incorporado ao

concreto no estado fresco, absorção de água e resistência à compressão simples. Para o

concreto da série CEIE-C, tem-se as seguintes propriedades no estado endurecido: massa

unitária, massa específica, absorção de água e resistência à compressão simples, por não se ter

no canteiro de obras informações sobre as outras propriedades do concreto objetivo de análise

neste trabalho. A Tabela 5.5 mostra o resultados da determinação de propriedades do concreto

no estado fresco e endurecido.

Tabela 5.5 – Propriedades do concreto no estado fresco e endurecido
Descrição Unidade CREF CDDE-A CDDE-B CDIE-C CREN-D CRED-E

Massa Unitária Kg/m3 1450 1410 1400 1430 1260 1380

Massa específica Kg/m3 2436 2380 2370 2400 2280 2320

Consumo de cimento Kg/m3 370 310 310 ND* 300 350

Relação água/cimento Kg/kg 0,54 0,60 0,65 ND 0,83 0,70

Abatimento do concreto mm 60 70 70 ND 60 60

Ar incorporado (%) 2,57 ND ND ND 8,1 5,2

Absorção de água (%) 6,1 6,8 7,7 7,5 15,2 8,6

Resistência à compressão MPa 31,5 23 22 25 5,9 27,5

(*) ND – não disponível

5.3 – Ataque das amostras de resíduos de concreto por chuva ácida

A chuva ácida simulada em laboratório é obtida pela combinação de água deionizada e

dióxido de carbono como está descrito no item 4.17 e 4.17.1 do Capítulo 4. A amostra de

resíduo de concreto é submetida à ação de ácido carbônico em duas etapas de 128 horas cada

uma. Na primeira etapa de ataque a amostra tem massa aproximada de 80 gramas para que

fique  adaptada  ao  recipiente  do  extrator  de  Soxlet.  A  cada  ciclo  de 16 horas de ensaio a

Comparação da absorção de água entre as amostras de concreto

Figura 5.1 – Absorção de água
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amostra é retirada para determinação do pH do líquido que passa pela amostra, determinação

da massa úmida e massa seca da amostra de resíduo de concreto e verificação de perda ou

ganho de massa. Após 128 horas de ataque da amostra por ácido carbônico o processo é

interrompido e é feita uma divisão da amostra inicial em duas amostras de massas

semelhantes. Uma amostra é colocada no extrator de Soxlet e continua sendo submetida à

ação da chuva ácida até completar 256 horas de ataque. Após o término dos ensaios as

amostras que sofreram 128 horas e 256 horas de ataque são encaminhadas ao laboratório de

petrografia para preparação de lâminas que são examinadas em microscópio ótico. É feita

também a preparação de espécimes para os ensaios de microscopia eletrônica de varredura e

difração de raios-x.

5.3.1 - Amostra CREF

O resultado comparativo do ataque às amostras de resíduos do CREF submetidas à ação de

chuva ácida está indicado na Figura 5.2. Os resultados dos ataques demonstram que a amostra

de resíduo de concreto CREF apresenta um aumento de massa pela hidratação de partículas de

cimento anidro, formação de compostos de hidratação, reação de óxido de cálcio livre com a

água formando hidróxido de cálcio, formação de carbonato pela reação do CO2 não dissolvido

na água e que reage com o hidróxido de cálcio presente na pasta de cimento. O

prosseguimento do ensaio provoca a lixiviação de parte do hidróxido de cálcio existente na

pasta de cimento e de argilominerais que estavam presentes nos agregados utilizados na

confecção do concreto. A amostra do concreto CREF submetida ao ataque de ácido carbônico

por 16 ciclos tem os valores de perda (Pm) e de ganho de massa (Gm), representados na Tabela

D-1 do Anexo D.

Figura 5.2 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CREF
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As amostras de resíduos de concreto submetidas ao ataque de chuva ácida, em laboratório,

apresentam perda e ganho de massa. O somatório da perda e do ganho de massa é

denominado perda de massa relativa Pmr.

5.3.2 - Amostra CDDE-A

A amostra da série CDDE-A, com idade de 2 anos como pode ser visto na Figura 5.3,

apresenta perda de massa durante as 256 horas de ensaio no extrator de Soxlet, com o pH

inicial variando de 4,5 a 5,2 e o pH final variando de 9,2 a 7,5. A amostra do CDDE-A

submetida ao ataque de ácido carbônico por 16 ciclos tem os valores de perda e de ganho de

massa representados na Tabela D-2 do Anexo D.

No caso do concreto de demolição de edifício CDDE-A que ficou estocado na obra,

apresenta um comportamento aparentemente uniforme durante o ataque por chuva ácida, por

ter apresentado somente perda de massa, durante todo o ensaio. Entretanto, podem ter havido

reações semelhantes às do concreto da série CREF, enquanto este material esteve estocado no

canteiro da obra, pela ação de chuva ácida.

Durante o ensaio muitos compostos formados durante o período de estocagem dos resíduos

da amostra da série CDDE-A podem ter sido lixiviados, não havendo ganho de massa como

no caso do CREF. Por outro lado a diminuição da absorção de água pela amostra durante o

ensaio no extrator de Soxlet revela que os poros estão sendo preenchidos por produtos

provenientes das reações do dióxido de carbono e constituintes da pasta do cimento e ao longo

do tempo o material fica totalmente deteriorado.

Série CDDE-A  - Idade da amostra 2 anos

Figura 5.3 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CDDE-A
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A perda de massa causa a degradação de um concreto e isto é motivo suficiente para

comprometer o seu emprego em estruturas de uma edificação principalmente em estruturas de

concreto armado e protendido. A perda de massa relativa (Pmr), da amostra de concreto da

série CDDE-A foi de 5,20%.

5.3.3 - Amostra CDDE-B

A Figura 5.4 mostra o resíduo de concreto da série CDDE-B que possui 5 anos de idade e

guarda as mesmas características quanto à produção e à estocagem do CDDE-A. Esta amostra

apresenta perda e ganho de massa durante o ensaio e houve perda de massa relativa num total

de 4,29% da massa seca inicial. O comportamento da variação de massa Vm, do resíduo

CDDE-B é semelhante ao da série CDDE-A, embora a absorção tenha sido maior do que o

concreto CDDE-A, o que demonstra um processo de degradação mais acentuado. O pH inicial

do ácido carbônico variou entre 4,5 e 5,1 e o pH final variou entre 8,1 e 7,0. A amostra do

CDDE-B submetida ao ataque de ácido carbônico por 16 ciclos tem os valores de perda e de

ganho de massa representados na Tabela D-3 do Anexo D. A Figura 5.4 mostra a comparação

entre os 16 ciclos de ataque feito à amostra de resíduo do CDDE-B.
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5.3.4 - Amostra CDIE-C

Os resíduos de concreto da série CDIE-C, com 15 anos de idade são provenientes da

demolição de obras de infraestrutura (esgoto, galerias de águas pluviais, guias e sarjetas). A

amostra do CDIE-C submetida ao ataque de ácido carbônico por 16 ciclos tem os valores da

variação de massa representada na Tabela D-4 do Anexo D. As obras que originaram os

resíduos de concreto da série CDIE-C estão permanentemente em contato com agentes

Série CDDE-B  - Idade da amostra 5 anos

Figura 5.4 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CDDE-B
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agressivos como efluentes de esgoto, chuvas ácidas e ação mecânica do tráfego. A Figura 5.5

mostra a comparação entre os 16 ciclos de ataque feitos às amostras de resíduos de concreto

CDIE-C.

O ensaio mostra que o resíduo CDIE-C é de um concreto que se comporta de maneira

semelhante aos anteriores. A porosidade co concreto após as 256 horas de ataque é de 6,5% o

que significa a formação de compostos, no interior da amostra, resultantes da reação química

entre os produtos da hidratação do cimento e o ácido carbônico. Os resultados apresentados na

Figura 5.5 revelam que não houve ganho de massa (Gm), e a perda de massa, Pm é igual a

2,84%.

5.3.5 - Amostra CREN-D

O concreto da série CREN-D é produzido com agregado reciclado não selecionado obtido

em usina de reciclagem, pela trituração de concreto que varia de 1 a 30 anos de idade.

A amostra de concreto CREN-D submetida ao ataque de ácido carbônico por 16 ciclos tem

os valores de perda de massa representados na Tabela D-5 do Anexo D. A Figura 5.6 mostra a

comparação entre os 16 ciclos de ataque feito à amostra de resíduo de concreto da série

CREN-D.

O CREN-D é o concreto reciclado produzido com agregados fornecidos pela Usina da

Cidade de Santo André – SP que é dosado empiricamente. De acordo com os ensaios

realizados no extrator de Soxlet, o ataque por ácido carbônico provoca uma grande perda de

massa, 14,20%, como pode ser visto na Figura 5.6. Sua deterioração é bem maior do que as

Figura 5.5 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CDIE-C

Série CDIE-C - Idade da amostra 5 anos
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amostras de concreto CREF, CDDE-A, CDDE-B, CDIE e CRED submetidas à ação de chuva

ácida simulada através do extrator de Soxlet. 

5.3.6 - Amostra CRED-E

O concreto da série CRED-E é o concreto reciclado e fabricado com agregados reciclados

fornecidos pela Usina da Cidade de Santo André – SP. Os agregados empregados na produção

do concreto CRED-E são previamente selecionados pela análise da composição

granulométrica e o concreto é dosado em laboratório. Os corpos de prova de concreto CRED-

E são triturados e submetidos à ação do HCO-
3. A amostra do concreto CRED-E submetida ao

ataque de ácido carbônico por 16 ciclos tem os valores de perda e ganho de massa

representados na Tabela D-6 do Anexo D. A Figura 5.7 mostra a comparação entre os 16

ciclos de ataque feito à amostra de resíduo da série CRED-E.

Figura 5.7 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CRED-E
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Figura 5.6 – Comparação entre os ciclos de ataque ao resíduo do CREN-D
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O concreto CRED-E apresenta ganho e perda de massa em teores mais acentuados que os

concretos CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C e CREN-D e se aproxima ao concreto de referência

CREF. A perda de massa do concreto CRED-E é de 7,6% e o ganho de massa dessa amostra

CRED-E é de 4,37%, apresentando uma perda de massa relativa de 3,21%, conforme está

indicado na Tabela D-6 do Anexo D. Entretanto, os compostos formados, como os

bicarbonatos serão atacados novamente pelo ácido carbônico e lixiviados pela passagem da

chuva ácida simulada no extrator de Soxlet, até a deterioração final da amostra do concreto

CRED-E.

5.3.7 Análise da variação de massa

A Figura 5.8 se refere ao balanço final, em porcentagem, de ganho e de perda de massa das

amostras submetidas à ação do ácido carbônico. O CREF é o que apresenta a menor perda de

massa.

Os resíduos de concreto CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C e CRED-E, com idades que variam

de 2 a 30 anos, possuem um comportamento semelhante com relação à perda de massa

quando comparados à perda de massa da amostra CREF que foi ensaiado aos 60 dias de idade.

O concreto CREN-D, produzido com agregado reciclado não selecionado, com idade que

varia de 1 a 30 anos, é um concreto novo que apresenta um comportamento semelhante às

amostras de concreto das séries CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CRED-E e CREF, durante as

128 horas iniciais de ataque por chuva ácida simulada através do extrator de Soxlet.

Figura 5.8 - Variação de massa dos resíduos de concreto

Variação de massa após 256 horas de ensaio
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        Entretanto, o concreto CREN-D, mesmo sendo um concreto novo e reciclado, se

comporta como um concreto velho e sem condição de ser empregado em obras de construção

civil onde a resistência mecânica e a resistência ao ataque de chuva ácida sejam condições

exigidas pelo projeto. A inviabilidade do emprego do concreto CREN-D, para obras que

necessitam de durabilidade é determinada pela alta perda de massa verificada durante o

ensaio, cerca de 14%.

5.3.7.1 Amostra CREF

A seguir tem-se a comparação entre o desenvolvimento das curvas de variação de massa de

cada amostra estudada em relação à curva de variação de massa do resíduo de concreto

adotado como referência CREF. O concreto de referência CREF apresenta um ressalto de 2%

de perda de massa entre 110 horas e 125 horas de ataque.

O ensaio acelerado que simula a chuva ácida ataca os resíduos de concreto com períodos

de molhagem dentro do extrator de Soxlet e períodos de secagem das amostras em estufa com

temperatura de 102 ± 2 oC até a evaporação completa de água determinada pela estabilização

da massa da amostra do resíduo de concreto.

A temperatura de secagem do resíduo de concreto submetido ao ataque de ácido carbônico

tem o efeito de secar a amostra para a determinação do teor da absorção de água e

posteriormente a pesagem das amostras para a determinação da variação da massa da amostra

do resíduo de concreto. A ação da temperatura durante a secagem do resíduo de concreto

acelera a deterioração do carbonato de cálcio presente no concreto o que simula dos efeitos

que uma peça de concreto estará sujeita ao longo de sua vida útil. Em seguida o material

continua num processo de perda e ganho de massa tendendo a um patamar em torno de 2,2%

Figura 5.9 – Variação de massa em função do tempo
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como pode ser visto na Figura 5.9.

A temperatura de secagem causa a liberação de CO2 do carbonato de cálcio presente nos

resíduos de concreto, deixando livre o CaO que se combina com a água de ataque dando

formação de Ca(OH)2 que é lixiviado pelo processo de ataque quando as amostras são

retornadas ao extrator de Soxlet, este efeito se soma ao CaO livre existente em alguns

resíduos e à combinação de outros compostos existentes na pasta de cimento como os óxidos

de sódio e potássio. Todas as amostras analisadas apresentam um ressalto de perda de massa

acentuado num intervalo de tempo que varia de aproximadamente 110 horas a 175 horas. O

ressalto verificado no CREF tem origem no deslocamento do ácido carbônico no concreto

pelos poros existentes, que vai retirando íons dos compostos da pasta de cimento até provocar

novos poros na amostra. A seguir o processo é retomado até gerar novas cavidades no

material.

5.3.7.2 Amostra CDDE-A

A Figura 5.10 mostra o comportamento dos resíduos sólidos da série CDDE-A em

relação ao CREF. O comportamento do CDDE-A quanto ao desenvolvimento da curva é

semelhante ao CREF, entretanto o ressalto de perda de material é de 3,2% e ocorre dentro do

intervalo aproximado de 110 horas a 175 horas verificado no resíduo de concreto CREF

tomado como referência.

A perda de massa após 175 horas de ataque tende a ser constante até o final de 256 horas

de ação do ácido carbônico sobre o concreto, quando o percentual total de perda de massa é

de 6%, conforme está representado na Figura 5.10.
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Figura 5.10 – Variação de massa em função do tempo

Análise da amostra CDDE-A em relação à amostra CREF
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5.3.7.3 Amostra CDDE-B

O resíduo de concreto CDDE-B tem comportamento semelhante ao resíduo de concreto

CDDE-A e apresenta uma curva semelhante ao resíduo de concreto CREF. No intervalo de

110 horas a 175 horas o ressalto na curva do concreto CDDE-B equivale a 3% de perda de

massa, sendo que a curva mostra uma tendência crescente de perda de massa. O concreto

CDDE-B após receber 256 horas de ataque de ácido carbônico apresenta perda total de massa

de 4,5%.

O ressalto na curva de perda de massa em função do tempo, conforme mostrado na Figura

5.11 do concreto CDDE-B é semelhante ao do concreto de referência CREF, em quantidade

de material lixiviado ou segregado da amostra e a tendência de inclinação da curva de perda

de massa. A diferença de tempo em que ocorre o ressalto entre os dois materiais é de

aproximadamente 15 horas.

Durantes as primeiras 100 horas de ensaio, as amostras de concreto CDDE-B e CREF, se

comportam de maneira semelhante demonstrando que o concreto padrão de 60 dias de idade e

um concreto com 5 anos de idade apresentam as mesmas características independentemente

da região de onde a matéria prima é obtida e das condições de fabricação dos mesmos.  Mas

com o passar do tempo o comportamento das amostras vai diferindo como pode ser visto na

Figura 5.11. O concreto mais velho, CDDE-B, tende a se deteriorar mais rapidamente do que

o concreto novo, CREF. A Figura 5.11 mostra a evolução do comportamento dos resíduos de

concreto da série CDDE-B, do material descartado e que ficou depositado no canteiro da obra

durante 5 anos.

Análise da amostra CDDE-B em relação à amostra CREF
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Figura 5.11 – Variação de massa em função do tempo
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5.3.7.4 Amostra CDIE-C

A Figura 5.12 corresponde ao resultado do ensaio realizado com o resíduo de concreto da

série CDIE-C proveniente de obras de infraestrutura com 15 anos de idade. A curva de perda

de massa em função do tempo do concreto CDIE-C mostra uma perda de massa relativa total

de 2,8%. A comparação entre as curvas de variação de massa do concreto de referência CREF

e do concreto CDIE-C, indica que o concreto CDIE-C perde massa durante todo o ensaio

enquanto que o concreto CREF tem perda e ganho de massa.

O resíduo de concreto CDIE-C não apresenta ganho de massa porque já foi submetido à

ação de agentes agressivos durante os seus 15 anos de utilização em obras de infraestrutura e

os produtos provenientes das reações que se passam durante o ensaio acelerado sob a ação de

chuva ácida simulada em laboratório são lixiviados, não ficando, portanto, retidos nos poros

das amostras de concreto.

A parcela carbonática da pasta de cimento praticamente inexiste deixando de produzir CaO

livre quando se eleva a temperatura durante o ensaio acelerado. Os compostos formados no

CDIE-C durante a ação do ácido carbônico são instáveis e em menor quantidade, sendo

rapidamente lixiviados pela passagem do líquido pela amostra depositada no extrator de

Soxlet. O valor final de variação de massa do CDIE-C é praticamente igual ao resíduo de

concreto CREF ao final das 256 horas de ataque pelo ácido carbônico.

Figura 5.12 – Variação de massa em função do tempo

Análise da amostra CDIE-B em relação à amostra CREF
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No intervalo de 120 horas a 150 horas, o concreto CDIE-C, apresenta um ressalto de 1,7%

de perda de massa. O ressalto de 1,7% de perda de massa também pode ser explicado pela

fabricação do concreto CDIE-C com cimento com elevado teor de escória de alto forno, ou ter

recebido adições como a pozolana, que geralmente se emprega em concretos sujeitos à ação

de agentes agressivos, ou o ataque que o concreto CDIE-C recebeu durante 15 anos, quando

em uso nas obras de infraestrutura, tenha provocado a dissolução de compostos e lixiviação de

compostos do concreto. A perda de massa mostrada pela evolução da curva é crescente e

tende a uma perda de massa constante após cerca de 235 horas de ataque por chuva ácida no

ensaio de laboratório.

5.3.7.5 Amostra CREN-D

O comportamento do concreto CREN-D, concreto reciclado não dosado, mostra um

potencial de deterioração maior do que os resíduos de concreto CREF, CDDE-A, CDDE-B e

CDIE-C estudados até o momento. A Figura 5.13 mostra o comportamento da perda de massa

do concreto CREN-D em relação à perda de massa do concreto de referência CREF.

A perda total de massa é de 14,2% em 256 horas de ataque por ácido carbônico. Como nos

casos anteriores há um ressalto na curva de perda de massa brusca do concreto CREN-D

dentro de um intervalo de tempo que varia de 100 horas a 125 horas, portanto um intervalo de

tempo menor quando comparado com as amostras dos concretos CREF, CDDE-A, CDDE-B e

CDIE-C. No intervalo de tempo de 100 horas a 125 horas a perda de massa é de 3%. A perda

de massa do concreto CREN-D é equivalente à dos demais corpos de prova ensaiados sob a

ação de ácido carbônico quando se compara os ressaltos das curvas de perda de massa dos

concretos CREF, CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C.

Nas primeiras 125 horas o comportamento do CREN-D guarda uma semelhança com todas

as outras amostras submetidas ao ensaio no extrator de Soxlet, mas a partir desse tempo de

ataque por chuva ácida há um crescimento acentuado na curva de variação de massa até o

final do ensaio. Este comportamento demonstra que o CREN-D é menos resistente ao ataque

de chuva ácida do que os resíduos do CREF, CRDD-A, CDDE-B e CDIE-D analisados até o

momento. Isto é explicado pelo aumento da porosidade criada por uma elevada relação

água/cimento utilizada na mistura do concreto para garantir a consistência do concreto e para

a hidratação do cimento.

Outro fator que influencia a deterioração mais acelerada é o alto teor de partícula fina,

material pulverulento e torrões de argila acima dos percentuais preconizados pelas normas da
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ABNT mencionadas no Capítulo 4. A porosidade facilita a passagem do ácido carbônico que

reage com os compostos da pasta de cimento.

Análise da amostra CREN-D em relação à amostra CREF

CREN-D x CREF
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Figura 5.13 – Variação de massa em função do tempo

5.3.7.6 Amostra CRED-E

Nas primeiras 110 horas a amostra de concreto da série CREF e a amostra de concreto da

série CRED-E se comportam de maneira semelhante, havendo ganho e perda de massa

aproximadamente iguais.

A partir de 110 horas até 135 horas de ação de ácido carbônico, a amostra do resíduo de

concreto CRED-E adquire 0,2% de massa como pode ser observado pela curva descendente,

de acordo com a Figura 5.14, quando ocorre o ressalto na curva com uma perda de massa de

3,5%.  Este ressalto ocorre no intervalo de tempo da 145a hora até a 175a hora. A partir deste

ponto há ganho e perda de massa em 5 ciclos apresentando ressaltos bruscos resultando no

final do ensaio uma perda de massa relativa igual a 3,2% da massa inicial. O comportamento

de deterioração do concreto de referência CREF e do concreto CRED-E, mostra uma

tendência de ganho e perda de massa mais acentuada que nas demais amostras analisadas

anteriormente que também foram submetidas ao ataque por chuva ácida simulada pelo

extrator de Soxlet.

A tendência de perda e ganho de massa apresentada pelas amostras CREF e CRED-E se dá

em razão da idade destes concretos, ou seja, as amostras do CREF e do CRED-E foram

ensaiadas após 60 dias de sua fabricação. Após 28 dias de cura o concreto atinge praticamente

a sua resistência total, entretanto os compostos do cimento Portland ainda podem reagir

durante muito tempo, como pode ser observado pelo desenvolvimento das curvas de perda e
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ganho de massa das amostras de concreto do CREF e do CRED-E. A Figura 5.14 compara o

desenvolvimento das curvas de perda de massa do concreto CREF e do concreto CRED-E,

ambas com 60 dias de idade.

Análise da amostra CRED-E em relação à amostra CREF

CRED-E x CREF
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Figura 5.14 – Variação de massa em função do tempo

5.3.7.7 Comparação entre as curvas de variação de massa

As curvas de variação de massa têm início na origem do sistema de coordenadas e os

resíduos do CREF e do CDDE-A estabelecem os limites inferior e superior de variação de

massa em função do tempo.

Os estudos de TERZAGHI (1949) e WIERIG (1984), revelam que os concretos estruturais

das fundações das edificações analisadas por eles estavam em solos onde o pH era baixo em

virtude da presença de altos teores de CO2, que dava origem ao ácido carbônico reduzindo a

vida útil das estruturas para 16 anos. Estas fundações entraram em contato com o ácido

carbônico no momento da liberação das edificações ao uso para a qual foram projetadas.

Na Alemanha, a carbonatação de concretos de edificações submetidos às diversas

condições, em função do tempo, é cerca de 20 mm em 16 anos, o estudo é feito considerando

a ação do CO2 e a umidade relativa do ar em torno de 65% (NEVILLE, 1997). A

carbonatação do concreto corresponde à deterioração do concreto que também permite a

corrosão do aço das estruturas em concreto amado. Portanto, em épocas e locais diferentes os

concretos se deterioraram sob a ação do ácido carbônico em cerca de 16 anos. O fator comum

aos dois estudos apresentados pelos pesquisadores TERZAGHI (1949); WIERIG (1984) e

NEVILLE (1997), é o meio ambiente com alto índice de poluição atmosférica por se tratarem

de cidades urbanas e industrializadas dos Estados Unidos e da Alemanha. Os resíduos de

concreto submetidos à ação direta de chuva ácida têm comportamento semelhante às
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condições dos concretos citados por NEVILLE (1997), por se tratarem de materiais

fracionados e dispostos sem proteção de superfície como revestimento de argamassa e pintura

protetora.

Há maior facilidade de deslocamento do ácido carbônico através dos poros capilares

preferenciais criados no interior dos resíduos de concreto durante a hidratação do cimento

Portland e pela ação do ácido carbônico. O concreto CREF é dosado para uma vida útil de 50

anos sob condições normais de uso, ou seja, supõe-se que o concreto não receba a ação de

agentes agressivos, ar e água poluídos, o que geralmente ocorre em cidades com alto índice de

urbanização e industrialização, durante o tempo em que estiver sendo solicitado pelo seu uso.

Desta maneira, quando o concreto se encontra em ambientes onde há a liberação de grandes

quantidades de CO2 na atmosfera e não recebe a devida proteção, a deterioração segue em

marcha e o concreto se torna cada vez mais poroso e permeável, chegando à sua destruição

total. Esta condição inviabiliza o seu emprego para as estruturas armadas, pois o aço estará

sujeito a forte corrosão. Por este motivo o concreto CREF, após o ataque acelerado de chuva

ácida, representa um concreto que teve sua vida útil reduzida para 16 anos. A Figura 5.15

mostra a comparação entre as curvas de variação de massa de todas as amostras estudadas.

Análise da amostra CREF, CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CREN-D e CRED-E
 em relação à amostra CREF                     
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Figura 5.15 – Comparação entre as curvas de variação de massa em função do tempo

5.4 Porosidade e variação de massa das amostras de concreto

 As amostras de concreto submetidas ao ensaio de absorção de água mostram a existência de um teor de poro

inicial que é inerente ao concreto. A ação do ácido carbônico provoca perda de massa do material elevando a
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porosidade inicial do concreto. A porosidade inerente ao concreto é denominada, neste trabalho, porosidade

inicial (Po). Quando a amostra de resíduo de concreto recebe a ação de chuva ácida simulada no extrator de

Soxlet, as reações químicas que ocorrem com os compostos de cimento Portland, como foi visto no item 3.5.1,

provocam perda e ganho de massa. A perda de massa ocasiona o surgimento de um teor de

vazios, chamado aqui de porosidade por perda de massa (Ppm) e o ganho de massa

corresponde às substâncias instáveis formadas durante a passagem da chuva ácida como é o

caso dos bicarbonatos.

As substâncias instáveis criam a condição à existência de novos vazios pelo

prosseguimento do ataque ao resíduo de concreto por ácido carbônico, conseqüentemente há

uma elevação do teor da porosidade além da porosidade inicial (Po), denominada aqui de

porosidade por ganho de massa (Pgm), ou seja, todo ganho de massa se converte em

porosidade. A soma da porosidade por perda de massa (Ppm) com a porosidade por ganho de

massa (Pgm) é uma porosidade que os concretos sujeitos ao ataque do ácido carbônico

adquirem ao longo do tempo e que neste trabalho recebe o nome de porosidade potencial

(Pp). Portanto, o concreto sujeito ao ataque de ácido carbônico possui a propriedade de

aumentar rapidamente a sua porosidade pela combinação da porosidade por perda de massa

com a porosidade por ganho de massa.

A porosidade inicial (Po), a porosidade por perda de massa (Ppm) e a porosidade por ganho

de massa (Pgm) somadas correspondem à porosidade potencial absoluta (Pa) da amostra de

concreto ensaiada no extrator de Soxlet.

Assim, a expressão da porosidade potencial absoluta pode ser escrita:

Pa = Po + Ppm + Pgm                                          (Eq. 5.1)

como:  Pp =  Ppm  +  Pgm                                                  (Eq. 5.2)

tem-se a expressão da porosidade potencial absoluta igual a:

Pa =  Po  +  Pp                                                     (Eq. 5.3)

5.4.1 Porosidade potencial absoluta e variação de massa das amostras de concreto

 O concreto CREF possui porosidade inicial oriunda do processo de fabricação pela

incorporação de ar ocasionada pela mistura dos materiais constituintes do concreto e pelos

poros formados durante a hidratação da pasta de cimento Portland que determina as principais

propriedades do concreto como a resistência à compressão, a permeabilidade, a porosidade e a

durabilidade do concreto. A porosidade potencial absoluta Pa e a variação de massa Vm, das

amostras de resíduos de concreto, são analisadas em função do tempo.
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O cálculo da porosidade potencial permite a determinação da curva que representa o

fenômeno do aumento da porosidade potencial absoluta ao longo do tempo das peças de

concreto sujeitas ao ataque do ácido carbônico. A seguir é explicado o método empregado

para a determinação dos valores da porosidade potencial absoluta correspondentes a cada

ciclo de 16 horas de ataque das amostras de resíduos de concreto por chuva ácida simulada

em laboratório:

m,  é a massa inicial da amostra seca de resíduo de concreto, em kg;
δc , é a massa unitária do resíduo de concreto, em kg/m3;
A , é a absorção inicial do resíduo de concreto, em %;
VT, é o volume total da amostra do resíduo de concreto, em m3;

VT = m
δc

............... ............... ............... ............... ..(Eq. 5.4)

A equação Eq. 5.4 representa o volume total da amostra do resíduo de concreto, em m3;

VEo = A.VT............... ............... ..................... ........(Eq. 5.5)

A equação Eq. 5.5  representa o volume inicial de poros, em m3;

VVp = VEo +
Pp

δc
Σ
i = 1

i = n

........... ............... ............... ..........(Eq. 5.6)

A equação Eq. 5.6 representa o volume de vazios potencial, em m3, onde Pp é a perda de

massa potencial, em kg;

Pa =
VVp

VT
............... ............... ............... ............... ......(Eq. 5.7)

A equação Eq. 5.7 representa a porosidade potencial absoluta, em %.

 O mecanismo de formação da porosidade inicial do CREF é o mesmo para todos os

concretos que têm o cimento Portland como aglomerante. As Figuras 5.16, 5.17, 5.18, 5.19,

5.20, 5.21 e 5.22 mostram o desenvolvimento da porosidade absoluta dos concretos CREF,

CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CREN-D e CRED-E.

Figura 5.16 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa
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Porosidade e variação de massa do CDDE-A

         Figura 5.17 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa do CDDE-A x CREF
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Figura 5.18 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa do CDDE-B x CREF
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Figura 5.19 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa do CDIE-C x CREF
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O comportamento dos concretos CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CREN-D e CRED-E são

originalmente idênticos ao do concreto CREF quanto à influência da porosidade inicial nas

suas propriedades. Os concretos CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C antes de serem submetidos ao

ensaio de ataque por chuva ácida em laboratório possuem um teor de porosidade proveniente

da ação dos agentes agressivos como demolição e exposição às intempéries.

A determinação da porosidade dos concretos CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C, no estado em

que são encontrados nos depósitos de rejeitos dos edifícios analisados é considerada

porosidade inicial.

Os agregados reciclados constituídos de resíduos com idades que variam de 1 a 30 anos de

idade utilizados na produção dos concretos CREN-D e CRED-E também possuem um teor de

porosidade adquirida pela ação de agentes agressivos admitida como porosidade inicial.

 A Figura 5.22 representa a comparação entre as curvas de porosidade absoluta das

amostras dos concretos atacadas por chuva ácida simulada no extrator de Soxlet. As curvas

Figura 5.21 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa do CRED-E x CREF

Figura 5.20 – Porosidade potencial absoluta e variação de massa do CREN-D x CREF
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dos concretos convencionais utilizados em estruturas de edifícios e de obras de infraestrutura

CREF, CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C possuem um comportamento semelhante delineando

um feixe de curvas que podem ser representadas por uma curva média com sua respectiva

equação. A porosidade absoluta elevada do concreto CREN-D, como pode ser visto na Figura

5.22, mostra que o material não deve ser utilizado como concreto em obras que exigem boa

resistência mecânica e durabilidade.

O concreto CRED-E mostra que o desenvolvimento da curva de porosidade absoluta está

mais próxima das curvas dos concretos convencionais o que demonstra um comportamento

mecânico e durabilidades superiores ao do concreto CREN-D, mas ainda inferiores aos

concretos convencionais.

5.4.2 – Equação da porosidade potencial absoluta para  os concretos convencionais

A Figura 5.23 mostra a evolução da porosidade potencial absoluta dos concretos CREF,

CDDE-A, CDDE-B e CDIE-C sob a ação de chuva ácida em função do tempo. A equação é

determinada pela curva média é representada pela Eq. 5.8.

Pa = 1,5.Ln(t) + Po (Eq. 5.8)

Onde:

Pa   é a porosidade potencial absoluta

Figura 5.22 – Comparação entre as curvas de porosidade potencial Absoluta
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Po   é a porosidade inicial

t     é o tempo em anos

Ln  é o logaritmo neperiano

Porosidade potencial absoluta
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Figura 5.23 – Curva média da porosidade potencial absoluta do concreto convencional

Como foi visto no item 5.4 a Eq. 5.3 é expressa por Pa =  Po  +  Pp, que substituindo na Eq.

5.8 tem-se que a porosidade potencial pode ser calculada por:

Pp = 1,5.Ln(t) (Eq. 5.9)

Da Eq. 5.9 é possível prever o tempo de deterioração de um concreto convencional

conhecendo-se a  porosidade potencial:

t = e
Pp
1.5 (Eq. 5.10)

5.4.3 – Equação da porosidade potencial absoluta para  o concreto CRED-E

A porosidade potencial absoluta Pa calculada a partir do tratamento dos dados obtidos no

ensaio realizado no extrator de Soxlet  fornece a curva mostrada na Figura 5.24 que dá a

tendência da deterioração do concreto CRED-E ao longo do tempo.

A construção da curva empregando a perda de massa potencial para as diferentes idades

de ataque apresenta a equação que prevê a porosidade potencial absoluta do concreto CRED-

E quando sujeito a ação da chuva ácida simulada em laboratório.

A Eq. 5.11 tem o valor do coeficiente da variável independente igual ao dobro do valor da

variável independente da Eq. 5.8. A parcela correspondente à porosidade inicial (Po) também

poderá ser diferente em função das propriedades do concreto no estado fresco e endurecido.

A porosidade potencial absoluta para o concreto CRED-E é dada por:
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Pa = 3.Ln(t) + Po (Eq. 5.11)

O cálculo da porosidade potencial para o CRED-E é feita pela Eq. 5.12:

Pp = 3.Ln(t) (Eq. 5.12)
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Figura 5.24 – Curva média da porosidade potencial absoluta do CRED-E

Assim, a previsão do tempo da deterioração do concreto CRED-E pode ser dada por:

t = e
Pp
3 (Eq. 5.13)

5.4.4 – Equação da porosidade potencial absoluta para  o concreto CREN-D

Da Figura 5.25 tem-se a equação que prevê a porosidade potencial absoluta do CREN-D

quando sujeito a ação da chuva ácida simulada em laboratório.

Porosidade potencial absoluta

CREN-D

0

5

10

15

20

25

30

0 4 8 12 16

t (anos)

P
o

ro
si

d
a

d
e

 P
o

te
n

ci
a

l 
A

b
so

lu
ta

 (
%

)

CREN Pa

Figura 5.25 – Curva média da porosidade potencial absoluta do CREN-D

A Eq. 5.14 tem o valor do coeficiente da variável independente igual ao triplo do valor da

variável independente da Eq. 5.8. A parcela correspondente à porosidade inicial (Po) também

poderá ser diferente. Assim, tem-se para o CREN-D:

Pa = 4,5.Ln(t) + Po (Eq. 5.14)       
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Pp = 4,5.Ln(t) (Eq. 5.15)

t = e
Pp
4,5 (Eq. 5.16)

5.4.5  Valores do coeficiente K

A partir das equações Eq. 5.8, Eq. 5.11 e Eq. 5.14, a expressão geral para a porosidade

absoluta pode ser escrita como sendo:

Pa = K.Ln(t) + Po (Eq. 5.17)

onde K é um coeficiente que depende dos materiais constituintes e das propriedades do concreto

no estado fresco e endurecido. A resistência à compressão dos concretos CREF, CREN-D e

CRED-E em função do coeficiente K, fornece a Figura 5.26, que apresenta três regiões distintas

A, B e C, dentro das quais a expressão Eq. (5.18), fcj = – 2K2 + 3K + 36 , tem validade. A expressão

geral para o cálculo da previsão, em anos, da durabilidade do concreto exposto ao ataque de

ácido carbônico para uma determinada porosidade potencial pode ser dada por:

t = e
Pp
K (Eq. 5.19).

Onde o coeficiente K é obtido da Figura 5.26.

5.5 Análise química das águas resultantes do ataque às amostras de resíduos de
concreto

O valor do pH final da água de chuva simulada em laboratório utilizada nos ensaios dos

resíduos de concreto varia de 7,6 a 9,1. O pH inicial da água ácida de ataque às amostras de

concreto varia de 4,3 a 5,2, valores que estão próximos ao pH das chuvas das regiões naturais,

urbanas e industrializadas citados na Tabela 3.4. Esta característica físico-química para as

águas de ataque aos resíduos pode ser explicada pela composição química da pasta de cimento

e pela composição mineralógica das rochas que compõem o concreto.

Figura 5.26 – Valores do coeficiente K para j = 28 dias
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5.5.1 Parâmetros Físico-Químicos

Os resultados da  análise química das águas de ataque das amostras de resíduos de concreto estão indicadas na Tabela 5.6.

Tabela 5.6 – Análise química da água de ataque

PARÂMETROS UNID CDDE-A2 CDDE-A3 CDDE-B2 CDDE-B3 CDIE-C2 CDIE-C3 CREN-2 CREN-3 CRED-2 CRED-3 CREF-2 CREF-3

Alumínio mg/l Al 1,060 1,911 < 0,300 0,749 1,034 1,580 1,323 2,398 0,540 1,880 1,000 0,900

Cádmio mg/l Cd < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,011 < 0,010 < 0,020 < 0,020

Cálcio mg/l Ca 16,300 34,230 8,950 15,630 6,550 13,430 28,850 45,750 29,400 53,570 13,200 24,150

Ferro Total mg/l Fe 0,700 1,869 0,177 1,576 0,378 0,756 4,721 7,772 0,360 1,170 0,300 < 0,300

Magnésio mg/l Mg 0,870 1,367 0,621 1,133 0,476 0,787 2,120 4,840 0,480 1,350 1,900 3,900

Manganês mg/l Mn 0,101 0,195 0,113 0,230 0,107 0,208 0,104 0,194 0,010 0,060 < 0,020 < 0,020

Potássio mg/l K 3,314 6,612 2,634 5,489 1,527 2,438 19,950 35,811 13,331 23,002 13,000 27,000

Sódio mg/l Na 5,567 9,828 8,432 15,953 4,261 7,926 37,210 58,763 11,050 18,125 2,100 3,900

Sílica mg/l SiO2 < 3,000 < 3,000 < 3,000 < 3,000 < 3,000 < 3,000 < 3,000 < 3,000 2,100 4,300 2,000 < 1,000

Sulfato mg/l SO4 < 3,000 <3,000 < 3,000 <3,000 < 3,000 <3,000 22,000 41,000 19,000 33,000 < 3,000 <3,000

pH - 9,1 8,0 7,9 7,6 7,8 7,7 8,0 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7

Obs.: Os ensaios foram realizados de acordo com a normas E PADRÕES TÉCNICOS: APHA, 1995; CETESB, 1977; SILVA, 1977; Standard Methods for the
Examination of  Water and Wastewater”, 19º Ed. 1995



106

A composição química do cimento Portland revela compostos como o ferro aluminato

tetracálcico, aluminato de cálcio, silicato tricálcico, silicato dicálcico, álcalis, silicatos duplos de

alumínio, cálcio e os principais minerais constituintes dos agregados dos resíduos de concreto

analisados são: quartzo, ortoclásio, plagioclásio, biotita, muscovita, microclínio e feldspato.

Os parâmetros pesquisados neste trabalho são: SiO2, K+, Na
+, Fe

2+, Al3+, Ca
2+, Mg

2+, Mn
2+,

SO4
2- e Cd

2+.  A degradação da pasta de cimento Portland e dos agregados constituintes do

concreto dá como resultado os seguintes parâmetros: SiO2, K
+, Na

+, Fe
2+, Al3+, Ca

2+, Mg
2+, Mn

2+,

SO4
2- e Cd

2+, de acordo com a Tabela 5.6, que estão associados aos compostos do concreto e que

foram carreados pela chuva ácida do ensaio no extrator de Soxlet.

Os parâmetros SiO2, K
+, Na

+, Fe
2+, Al3+, Ca

2+, Mg
2+, Mn

2+,  SO4
2- e Cd

2+ encontrados na análise

química demonstram a deterioração que o concreto sofre na presença de ácido carbônico. Os íons

Ca2+, K+, Na+, liberados pela pasta de cimento e pelos agregados do concreto aparecem em maior

quantidade e são os maiores responsáveis pela mineralizam da água e do solo. Segundo SINELLI

(1979), a mineralização das águas ocorre pela solubilidade do cálcio (Ca2+), em águas naturais e

relaciona-se à presença de anidrido carbônico, H2CO3 e HCO-
3, sendo fundamentalmente regidos

pelo pH e temperatura. O resultado da análise química mostrada na Tabela 5.6 indica que as águas

e o solo, em contato com resíduos de concreto, ficam contaminados por uma quantidade

significativa de elementos e óxidos que alteram as condições naturais que causam prejuízo ao

meio ambiente.

5.6 Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CDDE-A

Os espécimes da série CDDE-A são amostras de resíduo de concreto constituídas de pedra

britadas provenientes da Região do Vale do Paraíba – SP e argamassa de cimento Portland com 2

anos de idade. O espécime CDDE-A1 se refere à amostra antes de ser iniciado o processo de

ataque por chuva ácida. A amostra CDDE-A2 se refere à amostra após 128 horas de ataque

enquanto o espécime CDDE-A3 se refere à amostra que ficou exposta ao ácido carbônico por 256

horas.

5.6.1 Análise das amostras CDDE-A1, CDDE-A2 e CDDE-A3

A rocha que representa a pedra britada exibe coloração cinza médio com anisotropia moderada

e granulometria de pedra britada No 1. O resíduo de concreto analisado é composto por grãos que

chegam a atingir 10 mm com formas sub arredondadas, angulosas ou mais raramente lamelares

como é a muscovita. São grãos imersos na pasta de cimento hipocristalina.

5.6.1.1  Fragmento lítico: ortognaisse monzo granítico

A rocha utilizada como pedra britada nas amostras CDDE-A1, CDDE-A2 e CDDE-A3,

refere-se a um ortognaisse monzo granítico, com anisotropia moderada, textura blasto

granular hipidiomórfica a xenomórfica com domínios lepidoblásticos, granulometria fina,
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onde seus cristais possuem tamanhos médios entre 0,5 e 1,5mm. São encontrados

intercrescimentos submilimétricos em bordas de feldspato potássico, oligoclásio e quartzo,

configurando a feição textural mirmequítica. O aspecto geral da pedra britada está mostrado

na fotomicrografia, conforme a Figura 5.27 aumentada 30 vezes.

Figura 5.27 – Pedra britada (30 X) CDDE-A1

Amostra CDDE-A1:  Sem ataque

Figura 5.28 – Pedra britada (60 X) CDDE-A1

Amostra CDDE-A1:  Sem ataque
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Na rocha da amostra de concreto CDDE-A1 são encontrados intercrescimentos

submilimétricos em bordas de feldspato potássico, oligoclásio e quartzo, configurando a

feição textural mirmequítica. Principalmente junto à borda de seus cristais, é observada uma

intensa cominuição e recristalização com tamanhos inferiores a 0,1mm, e orientação

preferencial segundo a foliação, constituindo cerca de 10-15% da rocha, conforme

apresentado na Figura 5.28. A composição modal estimada está mostrada na Tabela 5.7.

Tabela 5.7 – Composição modal estimada CDDE-A1

Minerais Teor (%)

 - Feldspato potássico ±  34

- Oligoclásio ±  20

- Quartzo ±  30

- Biotita ±  10

- Opacos ±    2

- Sericita/Muscovita ±  2

- Clorita ±  2

- Carbonato Traços

- Apatita Traços

- Titanita Traços

Os minerais sericita/muscovita e carbonato integrantes da brita, ortognaisse monzo

granítico, ocorrem como finos cristais intimamente associados a cristais de oligoclásio e

feldspato potássico em quantidades inferiores a 1%, originados por processo geológico de

alteração tardia desses feldspatos. Na areia da argamassa, embora seja constituída

predominantemente por cristais subarrendodados e angulosos de quartzo (± 82%), ocorrem

também fases minerais isoladas oriundas de rocha granitóide, como feldspato potássico,

biotita, zircão e muscovita, estando em raros agregados subarredondados mono ou

poliminerais. Ao longo e nas proximidades da maioria das cavidades dos fragmentos liticos,

parece que o material passa de cripto a microcristalino de alta birrefringência, provavelmente

um carbonato, sugerindo que se trata de feições originadas por processo de dissoluções

identificadas na amostra CDDE-A2 que sofreu 128 horas de ataque por ácido carbônico. Por

outro lado, em locais da lâmina aparentemente isentos de ataques de agentes agressivos, são

verificadas descontinuidades geradas possivelmente na compactação de cimento. São

descontinuidades representadas por minúsculas cavidades (φ = 0,1- 0,2mm), localizadas tanto

na interface brita/pasta de cimento, quanto raras dispersas, ou mesmo microfissuras

apresentando comprimentos próximos a 0,2 – 0,4mm.
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5.6.1.2  Argamassa

Na argamassa são encontradas, com certa freqüência, descontinuidades representadas por

microfissuras e cavidades. As microfissuras ocorrem em cristais da fração areia (amostras

CDDE-A1, CDDE-A2, CDDE-A3) e na pasta de cimento exibindo comprimentos variando de

0,2-0,4mm, preenchidas ou não por finíssimos grãos de minerais opacos com φ < 0,1mm até

1mm, estando localizadas entre cristais da areia e a pasta de cimento entre a brita e a pasta de

cimento e também dispersas na pasta de cimento. De um modo geral é observado um aumento

na ocorrência de cavidades na seguinte ordem: amostras CDDE-A1, Figura 5.29; CDDE-A2,

Figura 5.30; CDDE-A3, Figura 5.31. Nas cavidades e em suas proximidades, principalmente

da amostra CDDE-A3, há evidências de possível percolação de agentes agressivos em função

do empobrecimento de finos grãos de alta birrefringência com φ < 10 micra; provavelmente

um carbonato.

Nas três amostras analisadas não são identificadas possíveis substâncias formadas por

ataques de agentes agressivos ou cristais neoformados de carbonato bem cristalizados. Parte

da argamassa, os grãos na fração areia, são representados por cristais subarredondados ou

angulosos com diâmetros predominantes entre 0,2 e 1mm, embora sejam identificados cristais

com diâmetros entre 2 e 4mm, amostras CDDE-A1 e CDDE-A3, e agregados de minerais

com diâmetros de até 10mm, amostra CDDE-A3. Os grãos de areia são representados por

quartzo (± 82%),  feldspato  potássico  (± 10%),  opacos  (± 3%),  óxido/hidróxido  de  ferro

(± 2%), zircão (traços), biotita (traços), muscovita (traços), granada (traços) e agregados com

diâmetros predominantes próximos a 1-1,5mm, e no geral inferiores a 10mm, sendo

monominerálicos a base de quartzo.

Figura 5.29 - Argamassa (60 X) CDDE-A1

Amostra CDDE-A1: Sem ataque
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A Figura 5.30 apresenta a amostra de concreto CDDE-A2 com minerais como a

muscovita, poliminerálicos constituídos de  quartzo + feldspato potássico + muscovita. Na

interface da pasta de cimento com os grânulos de areia, observa-se o efeito da ação do ataque

por chuva ácida. Há descolamentos e carbonatação na interface da pasta de cimento com as

partículas de areia.

A Figura 5.31 se refere à amostra de resíduo de concreto CDDE-A3 que foi atacada com

ácido carbônico por 256 horas. A amostra de concreto CDDE-A3 apresenta vazios

provenientes do ataque acelerado. A interface entre os agregados e a pasta de cimento mostra

sinais de descolamento e regiões de carbonatação, ambos provocados pela ação da chuva

ácida simulada em laboratório.

Amostra CDDE-A2: 128 horas de ataque

Figura 5.30 – Argamassa  (60 X) CDDE-A2

Figura 5.31 – Argamassa  (60 X) CDDE-A3

Amostra CDDE-A3: 256 horas de ataque
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5.7   Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CDDE-B

A série CDDE-B se refere ao resíduo de concreto estocado no canteiro de obra por 5 anos.

A amostra CDDE-B1 não é atacada por ácido carbônico e as amostras CDDE-B2 e CDDE-B3

são submetidas ao ataque de chuva ácida simulada em laboratório por um período de 128

horas e 256 horas, respectivamente

5.7.1   Amostra CDDE-B1

5.7.1.1 Fragmento lítico: biotita granito

Constituído por um biotita granito (sienogranito). Estrutura isotrópica. Textura

xenomórfica, inequigranular, média a grossa, com uma média do tamanho dos cristais de 0,5

mm. Os maiores cristais são de microclínio que variam de micrométricos até 2mm e os

menores são de quartzo variando de micrométrico até 0,5mm. O formato dos cristais é

irregular, com contatos reentrantes, denteados. Os minerais são pouco microfraturados; as

fraturas são caóticas, vazias, provavelmente ligadas ao resfriamento magmático. A

deformação mais proeminente é vista nas bandas de deformação do quartzo e “kink bands”

em plagioclásio e principalmente em biotita. A sericitização é o processo de alteração

presente, contudo é superficial.

A amostra de resíduo de concreto da série CDDE-B tem os fragmentos líticos, pedra

britada, constituída por granito enquanto a amostra da série CDDE-A tem o fragmento lítico

formado por ortognaísse. Os edifícios correspondentes às amostras CDDE-A e CDDE-B

pertencem à Região do Vale do Paraíba onde as jazidas instaladas fornecem estas rochas para

as construtoras atuantes na Região. A areia encontrada nas argamassas das amostras

analisadas são quartzosas e provenientes em sua maioria do Rio Paraíba do Sul. A

composição modal estimada é apresentada na Tabela 5.8.

Tabela 5.8 – Composição modal estimada CDDE-B1

Minerais Teor (%)
Plagioclásio (oligoclásio ou Na-andesina) 15

Microclínio 33

Quartzo 45

Hornblenda 0,5

Biotita Traços

Opaco (magnetita ou ilmenita) Traços

Zircão Traços

Apatita Traços

Epidoto Traços

Sericita 0,5

Alanita Traços

Titanita 1,0%
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5.7.1.2  Argamassa

A argamassa é composta por cimento Portland criptocristalino, ocasionalmente com

identificação de provável mineral sericítico disperso e grânulos compostos principalmente por

quartzo, 95%, e subordinadamente por microclínio, plagioclásio, muscovita, zircão e biotita,

5%, juntos. Os grânulos são angulosos, com formatos irregulares, pouco fraturados, as

fraturas são caóticas, vazias. Os grânulos são límpidos, sem alteração. Suas dimensões variam

da ordem de µm até 1,5mm, com média entre 0,4-0,5mm, pouquíssimo deformados com raras

bandas de deformação em quartzo. Estão numa proporção aproximada de 50% de cimento e

50% de grânulos. A Figura 5.32 mostra a pedra britada do concreto e a argamassa.

5.7.2   Amostra CDDE-B2

5.7.2.1  Argamassa

A Figura 5.33, aumentada de 45 vezes, corresponde à amostra de concreto CDDE-B2.

Figura 5.32 – Pedra britada  (30 X) CDDE-B1

Amostra CDDE-B1: Sem ataque

Figura 5.33 – Argamassa  (45 X) CDDE-B2

Amostra CDDE-B2: 128 horas de ataque
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A amostra de concreto CDEE-B2 foi submetida ao ensaio de ataque por chuva ácida

durante 128 horas. Esta amostra apresenta maior sericitização dos feldspatos, tanto em

quantidade, quanto em tamanho dos cristais de sericita. Fato que não se verifica na amostra de

concreto CDDE-B3. O concreto possui poros provenientes do ataque acelerado em laboratório

por ácido carbônico. A interface entre alguns agregados e pasta de cimento apresentam sinais

de descolamento e formação de hidróxido de cálcio provocado pela água de hidratação do

cimento.

5.7.3 Amostra CDDE-B3

A Figura 5.34 mostra o resíduo CCDE-B3 que sofreu ataque de 256 horas de chuva ácida.

A matriz parece mais crescida, embora a dissolução da borda dos grânulos seja em proporção

bem menor. Há uma maior precipitação de óxido de ferro. A pasta de cimento mostra a

precipitação e lixiviação de hidróxido de cálcio deixando vazios na pasta de cimento.

As alterações na amostra de concreto CDDE-A3 podem ter sido provocadas também pela

idade e exposição do concreto às intempéries, aceleradas pelo ensaio de laboratório. A pasta

de cimento apresenta regiões mais claras onde é evidente uma reação mais intensa e regiões

mais escuras onde a pasta ainda não sofreu muito com a ação de agentes agressivos. O óxido

de cálcio livre do cimento Portland dá origem ao hidróxido de cálcio que por sua vez reage

com o ácido carbônico originando o bicarbonato de cálcio solúvel que foi lixiviado pela

passagem da água. A interface pasta/grânulos, também chamada de zona de transição,

apresenta descolamentos e carbonatação provocados pela ação do ataque ao concreto por

ácido carbônico. Os deslocamentos e a carbonatação se constituem em regiões que propiciam

Figura 5.34 – Argamassa  (80 X) CDDE-B3

Amostra CDDE-B3: 256 horas de ataque
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a continuação da ação do ácido carbônico até a deterioração completa do material. Durante o

processo de ataque muitos íons estão sendo liberados como foi visto na análise química

apresentada no item 5.6 e que contaminam o meio ambiente.

5.7.4   Diferenças observadas nas amostras CDDE-B1, CDDE-B2 e CDDE-B3 .

 5.7.4.1 Cimento

•  Crescimento local na granulação do cimento, embora ainda seja criptocristalino, na borda

do fragmento lítico e dos grânulos;

•  Precipitação localizada de óxido de ferro;

•  Crescimento de sericita (presença de sericitas maiores, principalmente em CDDE-B3);

•  Presença de policristais agregados de carbonato, raros, que não havia em CDDE-B1, pode

ser causado por abertura de poro e precipitação de carbonato, ou crescimento de mineral

criptocristalino (germe de cristalização da matriz);

•  Precipitação de opacos pontilhados micrométricos.

5.7.4.2 Grânulos – agregado miúdo

•  Há dissolução pequena no contato cimento/grânulo aparentando um descolamento;

•  Pouca dissolução de aberturas (fraturas) pré-existentes em quartzo;

•  Pouca oxidação de lamelas de biotita;

•  Precipitação de óxido de ferro entre fraturas nos grânulos.

5. 8  Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CDIE-C

O resíduo de concreto da Série CDIE-C com 15 anos de idade é proveniente da demolição

de obras de infraestrutura de esgoto e de galeria de águas pluviais. O resíduo CDIE-C1 não

sofreu ataque por ácido carbônico em laboratório através do extrator de Soxlet.

As amostras de resíduo de concreto CDIE-C2 e CDIE-C3 foram submetidas ao ensaio de

ataque por chuva ácida simulada em laboratório durante 128 horas e 256 horas,

respectivamente. A seguir são apresentadas as análises realizadas nas lâminas das amostras de

resíduo da série CDIE-C, conforme as Figuras 5.35, 5.36 e 5.37.
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5.8.1  Amostra CDIE-C1

5.8.1.1  Fragmento lítico: hornblenda biotita gnaisse

O fragmento lítico é constituído por hornblenda biotita gnaisse e granito com textura em

mosaico. Estrutura isotrópica. Textura inequigranular, fina a média, variando de micrométrica

até 1mm, com uma média de 0,2mm.

Os cristais maiores são de biotita e hornblenda. Os contatos entre os cristais são retos; os

minerais quartzo-feldspáticos apresentam formas hexagonalizadas e os máficos apresentam-se

anedrais e  irregulares.

A textura é pouco inequigranular, média a grossa, variando de micrométrica a até 2mm,

numa média de 1mm. Apresenta fraturas caóticas, pervasivas, descontínuas, vazias,

intramineral. Os minerais são anedrais, angulosos, irregulares, em contatos reentrantes,

denteados, irregulares. Os minerais são límpidos, sem alteração, como pode ser visto na

Figura 5.35. A composição modal estimada dos fragmentos líticos de hornblenda biotita

gnaisse é apresentada nas Tabelas 5.9 e na Figura 5.10 a composição do granito.

Tabela 5.9 – Composição modal estimada CDIE-C1(a)

Minerais Teor (%)

Hornblenda 5

Biotita 5

Plagioclásio (oligoclásio/andesina) 40

Microclínio 15

Quartzo 33

Apatita Traços

Titanita 1

Zircão Traços

Ilmenita 1

Sericita Traços

Figura 5.35 – Argamassa (45 X) CDIE-C1

Amostra CDIE-C1: Sem ataque
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Tabela 5.10 - Composição modal estimada CDIE-C1(b)

Minerais Teor (%)

Plagioclásio (andesina) 60

Microclínio Traços

Quartzo 30

Biotita 10

Opacos Traços

Hornblenda Traços

Zircão Traços

Apatita Traços

5.8.1.2  Cimento

A pasta de cimento apresenta pequenas cavidades causadas pela fabricação do concreto e

pelo ataque de agentes agressivos, principalmente na interface dos agregados com a pasta de

cimento Portland.

5.8.1.3  Argamassa

A argamassa, conforme Figura 5.35, é composta por cimento criptocristalino, óxido de

ferro pontilhado,  biotita  e muscovita. Os grânulos são constituídos por quartzo (95%),

biotita, muscovita, hornblenda, limonita, opacos e feldspato potássico (5%, juntos), a maioria

é de tamanho médio entre 0,3-0,4mm, com grãos intersticiais micrométricos, principalmente

quartzo, embora cheguem a atingir 1-1,5mm. São grãos individuais, angulosos ou agregados

policristalinos, raros. São pouco fraturados, fraturas vazias, caóticas, intraminerálicas. São

límpidos. Constitui-se de cerca de 50% de cimento e 50% de grânulos.

5.8.2 Amostra CDIE-C2

A amostra de concreto CDIE-C2 apresenta no fragmento lítico um mineral semelhante a

anfibólio tipo cummingtonita com finas bordas de hornblenda. As principais diferenças

observadas são:

5.8.2.1  Cimento

O cimento Portland apresenta alterações conforme mostrado na Figura 5.36.

Figura 5.36 – Argamassa (450 X) CDIE-C2

Amostra CDIE-C2: 128 horas de ataque

-Crescimento da matriz de cimento
-Rara silicificação, formação de
agregados policristalinos
micrométricos de quartzo;
- Precipitação de óxido de ferro
pontilhado, raro entre as fraturas e
também nas bordas dos grânulos.
Nota-se silicatos de cálcio
hidratado, produto da hidratação do
cimento e a pasta de cimento com
vários pontos de carbonatação de
acordo com a Figura 5.36.
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5.8.3 Amostra CDIE-C3

A Figura 5.37 é correspondente à amostra de concreto CDIE-C3 submetida a 256 horas de

ataque que apresenta as bordas dos grânulos descoladas do cimento. A Figura 5.37 mostra que

o ataque de ácido carbônico deu origem a vazios e a lâmina mostra que minerais foram

arrancados da argamassa. De um modo geral, estas amostras exibem as alterações

semelhantes aos resíduos de concreto da série CDDE-B.

5. 9  Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CREN-D

O concreto da série CREN-D é produzido com agregados reciclados não selecionados com

idades que variam entre 1 ano a 30 anos de idade. O concreto da série CREN-D dá origem às

amostras CREN-D1, CREN-D2 e CREN-D3. A amostra CREN-D1 não recebe ataque de

ácido carbônico, as amostras CREN-D2 e CREN-D3 recebem 128 horas e 256 horas de

ataque de chuva ácida, respectivamente.

5.9.1 Amostra CREN-D1

5.9.1.1 Fragmento lítico: sienogranito

O fragmento lítico é constituída por um sienogranito. A descrição se baseia na composição

entre os diversos fragmentos apresentados na lâmina analisada conforme Figura 5.38. A

estrutura é isotrópica. A textura é fortemente inequigranular variando de fina a grossa,

apresentando minerais desde micrométricos até 4mm, sendo os cristais maiores representados

pelo microclínio e os menores pelos minerais quartzo-feldspáticos. Os formatos dos cristais

são anedrais, poligonizados a irregulares. Os contatos são reentrantes irregulares,

subdenteados, alguns são localmente retos e alguns são serrilhados.

Figura 5.37– Argamassa (160 X) CDIE-C3

Amostra CDIE-C3: 256 horas de ataque
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Os cristais estão moderadamente fraturados, estas fraturas são pervasivas, transcristalinas,

promovendo recristalização local de quartzo principalmente e cominuição dos feldspatos.  A

maioria das fraturas é preenchida por mineral goetítico, ou sericítico.

Aparentemente há duas direções de fraturas transcristalinas, com cerca de 90o entre elas.

Os minerais estão fortemente fraturados, com fraturas intracristalinas caóticas, irregulares e de

maior teor, normalmente abertas, ou seja, preenchimento de produtos de reações químicas. As

principais transformações minerais se baseiam no surgimento de argilo-minerais, sericita e

epidoto a partir de feldspatos, de modo aleatório no cristal. Estas alterações não envolvem

todos os cristais da rocha, havendo cerca de 65% de minerais límpidos, mas altera o mineral

de modo parcial ou total. A composição modal estimada está apresentada na Tabela 5.11.

Tabela 5.11 – Composição modal estimada CREN-D1

Minerais teor (%)

Microclínio 40

plagioclásio (andesina ou oligoclásio) 23

Quartzo 25

Hornblenda 4

Sericita Traços

Opacos 1

Goetita Traços

Epidoto Traços

argilo-mineral Traços

Alanita Traços

Biotita 5

Titanita 2

Zircão Traços

Apatita Traços

Amostra CREN-D1: Sem ataque

Figura 5.38– Argamassa (50 X) CREN-D1
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As fraturas existentes nos fragmentos e os vazios da pasta de cimento oriundos da

incorporação de ar durante a fabricação do concreto e do ataque de agentes agressivos são

facilitados como é o caso da chuva ácida, que reage com os compostos do cimento

provocando a sua deterioração, aumentando assim a porosidade do concreto reciclado não

selecionado. As deformações da rocha, as fraturas e recristalizações ao longo das fraturas são

vistas nas raras bandas de deformação em quartzo.

5.9.2  Amostra CREN-D2

5.9.2.1  Fragmento lítico: biotita hornblenda gnaisse

A amostra de concreto CREN-D2, conforme mostrada na Figura 5.39, apresenta um

fragmento lítico de biotita hornblenda gnaisse. É um fragmento extremamente pequeno, mas

até onde se pode observar é uma rocha moderadamente foliada, e esta foliação é marcada pelo

alinhamento de biotitas.

A textura é granoblástica, equigranular fina, variando de micromética até 0,2 mm, com

raros minerais até 1 mm, em média o tamanho é micrométrico. A hornblenda, juntamente com

a titanita forma os maiores cristais, chegando a atingir 1 mm. Os formatos dos minerais

quartzo-feldspáticos são hexagonalizados, enquanto as biotitas são um pouco subtabulares ou

irregulares, como a hornblenda e a titanita. Os contatos são de irregulares a poligonizados,

subdenteados. Não se verificam fraturas transcristalinas e as intracristalinas não são

significativas, ocorrendo somente em titanita e hornblenda. A alteração mineral também não é

significativa, há apenas uma localizada epidotização do anfibólio e titanita entre as fraturas. A

composição modal não pode ser estabelecida pelo tamanho muito pequeno do fragmento,

Amostra CREN-D2: 128 horas de ataque

Figura 5.39 – argamassa (200 X) CREN-D2
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assim, a contagem talvez não se relacione com a rocha, mas apenas com o que está sendo

observado no momento, conforme apresentada na Tabela 5.12.

Tabela 5.12 – Composição modal estimada CREN-D2

Minerais Teor (%)

Biotita 35

Hornblenda 1

Quartzo 10

Titanita 1

Feldspato 33

Plagioclásio (talvez andesina) 20

talvez Sillimanita Traços

5.9.3  Amostra CREN-D3

5.9.3.1  Argamassa

A Figura 5.40 correspondente à amostra CREN-D3, que sofreu ataque de 256 horas de

chuva ácida em laboratório, a argamassa é formada por grânulos de quartzo, grânulos líticos

(quartzito e granito proveniente do fragmento lítico maior), hornblenda, plagioclásio,

microclínio, biotita, goetita e sericita. Os maiores grânulos são de microclínio, com

aproximadamente 5mm. O formato dos grânulos é irregular, fortemente anguloso e

inequigranular, variando de micrométrico até 5mm, numa média entre 0,5 a 1mm. Os

grânulos maiores de quartzo apresentam comumente bandas de deformação. As fraturas são

caóticas, irregulares e atingem aproximadamente 50% dos grãos, são intracristalinas e vazias.

O cimento parece ter uma granulação um pouco maior ao redor dos grânulos e fragmentos

líticos, no contato entre eles.

Amostra CREN-D3: 258 horas de ataque

Figura 5.40 – (200 X) CREN-D3
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O cimento comumente é muito denso, escuro, criptocristalino, distinguindo-se somente

mineral opaco, pontilhado, disperso. Os vazios apresentados pela lâmina parecem ser

ocasionados pela retirada de grânulos durante a confecção da mesma. Há aproximadamente

60% de cimento e 40% de grânulos. A relação da composição entre os diversos elementos

está apresentada na Tabela 5.13.

Tabela 5.13 – Composição modal estimada CREN-D3

Minerais Teor (%)

Quartzo 50

Quartzito Traços

fragmentos líticos 15

Hornblenda 5

Biotita 5

sericita/muscovita Tr

Microclínio 20

Plagioclásio 5

Opaco Traços

Goetita Traços

Titanita Traços

talvez turmalina Traços

Carbonato Traços

Na amostra de concreto reciclado CREN-D2 existem deslocamentos com fraturas abertas

de fragmento lítico por lixiviação e neoformação de carbonato de cálcio com até 0,5mm. Na

amostra de concreto reciclado CREN-D3 existe mais carbonato de cálcio que na amostra

CREN-D2. Há um aumento da área ocupada pelo cimento, sem mais alterações significativas.

5. 10  Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CRED-E

A amostra de concreto reciclado selecionado em laboratório, CRED-E, corresponde ao

concreto reciclado fabricado com os agregados selecionados e ensaiado aos 60 dias de idade.

As análises das amostras por microscópio foram feitas empregando-se resíduos sem ataque,

chamados de CRED-E1. Os espécimes submetidos à ação do ácido carbônico por 128 horas

são denominados de CRED-E2 e o material atacado por 256 horas recebe a designação de

CRED-E3.
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5.10.1 Amostra CRED-E1

5.10.1.1 Fragmento lítico: sienogranito porfirítico

A Figura 5.41 corresponde à amostra CRED-E1, sem ataque de chuva ácida e mostra

que o fragmento é constituído de sienogranito porfirítico. Estrutura isotrópica. Textura

porfirítica, com matriz equigranular fina, subidiomórfica, e megacristais, pórfiros, subedrais

de 3mm. A matriz é formada por cristais subedrais, alguns subtabulares, ovalados, alguns

arredondados, em contatos reentrantes, irregulares, suavizados.

Localmente os contatos são poligonizados. O tamanho dos cristais da matriz é em média de

1mm. O pórfiro é constituído por plagioclásio, andesina, de 3mm. É subedral, subtabular,

fortemente zonado e moderadamente alterado para epidoto principalmente e sericita,

subordinadamente.

Os feldspatos estão alterados por processo de alteração hidrotermal para epidoto, sericita e

argilo-minerais, especialmente clivagens e fraturas. As principais transformações minerais

são: biotita para clorita + epidoto; plagioclásio para sericita e epidoto; microclínio para argilo-

mineral; titanita para leucoxênio + epidoto + opacos.

O estado de deformação é moderado, apresentando microfraturamentos intracristalinos,

raras transcristalinas. Outras evidências de deformação são a presença de bandas de

deformação em quartzo, microfalhas vistas em planos de geminação e clivagem de

plagioclásio e cominuição de feldspatos. A composição da matriz é mostrada na Tabela 5.14.

Figura 5.41 – Argamassa (50 X) CRED-E1

Amostra CRED-E1: Sem ataque
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Tabela 5.14 – Composição modal estimada CRED-E1

Mineral teor (%)

Microclínio 45

Plagioclásio (andesina) 25

Quartzo 20

Biotita verde 1

Opacos 1

Titanita 1

Epidoto cristalino Tr

Clorita Tr

Zircão Tr

Epidoto terroso 0,5

Sericita 1

argilo-minerais 0,5

Leucoxênio Tr

5.10.1.2  Argamassa

A argamassa composta por grânulos de quartzo e pasta de cimento Portland apresenta-se

com descolamentos na interface pasta de cimento/grânulo. Há carbonatação presente na

argamassa que mostra que o concreto reciclado sem receber o ataque de chuva ácida apresenta

sinais de deterioração.

5.10.1.3  Cimento

A pasta de cimento Portland analisada na Figura 5.41 apresenta regiões claras e regiões

escuras na amostra de concreto CRED-E1. O significado da  coloração alterada é explicado

pela idade do concreto. O concreto reciclado da série CRED-E possui uma pasta de cimento

Portland com 60 dias de idade tendo, portanto, coloração escura e como os agregados

reciclados têm idade que variam de 1 a 30 anos de idade apresentam coloração clara. A

imagem da lâmina mostra a existência de duas novas fases. O concreto CRED-E tem uma fase

antiga que corresponde ao agregado de concreto reciclado com até 30 anos de idade e outra

fase representada pela pasta de cimento Portland com cor escura que significa a presença de

uma pasta de cimento Portland mais nova do que a do agregado reciclado empregado na

produção do concreto CRED-E, com 60 dias de idade.

5.10.2     Amostra CRED-E2

5.10.2.1  Fragmento lítico: monzogranito

A amostra CRED-E2, com 128 horas de ataque por chuva ácida apresenta um

monzogranito, conforme a Figura 5.42, com estrutura isotrópica, fortemente inequigranular,
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hiatal, subdiomórfica a xenomórfica. Os cristais são anedrais, irregulares, arredondados,

ovalados ou poligonizados, pseudohexagonais.

Os contatos são irregulares, reentrantes, suavizados ou poligonizados, localmente são

retos. São fortemente inequigranulares, hiatais, onde os cristais mais xenomórficos são os

maiores e os subdiomórficos, os menores. Atingem desde dimensões micrométricas até 2mm.

O estado de deformação é fraco, apresentando, mesmo assim, bandas de deformação em

quartzo e poucas microfraturas intracristalinas.

O estado de alteração é fraco, sendo o principal a sericitização dos plagioclásios e a

passagem do epidoto cristalino para epidoto terroso. A composição da rocha é dada pela

Tabela 5.15.

Tabela 5.15 – Composição modal estimada CRED-E2 (a)

Mineral Teor (%)

Microclínio 40

Plagioclásio (andesina) 30

Quartzo 15

Biotita verde 5

Sericita 5

Opacos 1

Titanita 1

Epidoto cristalino 3

Epidoto terroso Traços

5.10.2.2   Fragmento lítico: ortognaisse

Apresenta estrutura isotrópica, textura granoblástica, tipo mosaico, inequigranular, no

geral micrométrica, com clinopiroxênio de 1mm ressaltando. É composta por 95% de quartzo

hexagonalizado, policristalino, micrométrico até 0,4mm, límpido, com extinção ondulante

fraca. Ocorre também 1 cristal de clinopiroxênio (5%), talvez diopsídio, de 1mm, de formato

um pouco irregular.

5.10.2.3   Fragmento lítico: mármore

O fragmento de mármore ocorre num tamanho muito pequeno. Um fragmento tem

aproximadamente 1mm e outro tem cerca de 1,3mm. São arredondados, de estrutura

isotrópica e textura granoblástica, decussada, tipo mosaico localmente. Os minerais são na

maioria micrométricos, com a calcita sendo o maior, atingindo 0,3mm aproximadamente. É

composto por calcita (70%), plagioclásio (5%), clinopiroxênio (5%), quartzo (20%) e biotita

(traços).
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5.10.2.4  Fragmento lítico: Biotita hornblenda sienogranito

Foram encontrados oito fragmentos que podem pertencer a uma mesma rocha. A

composição modal estimada dos minerais observados está mostrada na Tabela 5.16.

Tabela 5.16 – Composição modal estimada CRED-E2 (b)

Minerais Teor (%)

Microclínio 45

Plagioclásio (oligoclásio-andesina) 27

Quartzo 20

biotita verde 5

Titanita 2

Sericita 2

Hornblenda traços

Apatita traços

Opacos traços

Zircão traços

Allanita traços

Muscovita traços

epidoto cristalino traços

epidoto terroso traços

argilo-minerais traços

Exibem estrutura isotrópica, textura inequigranular média, xenomórfica, variando de

submilimétrico até 3,5mm, no geral aproximadamente 2mm. Os cristais exibem contatos

irregulares, reentrantes, arredondados a sub-denteados, localmente são retos.

Há uma deformação moderada, vista em diversas microfraturas, juntas e falhas, com

espaçamento irregular, abertura micrométrica, traçado sinuoso, abertas na maioria, mas

localmente preenchidas por sericita. A maioria das fraturas é transcristalina, também

ocorrendo as fraturas intracristalinas em todos os minerais. As bandas de deformação e

extinção ondulante no quartzo também evidenciam a deformação sofrida pela rocha, bem

como o desenvolvimento de zonas com geminados no microclínio.

Na maioria dos fragmentos os minerais são límpidos, sem alteração. Mas, quando ocorrem,

as alterações são a sericitização e epidotização do plagioclásio e a alteração do microclínio

para argilo-minerais. Estas alterações são mais intensas em um fragmento, chegando a atingir

cerca de 90% da superfície total do plagioclásio, aumentando nos minerais mais fraturados.

Em outro fragmento, cerca de 90% do seu total está alterado para argilo-minerais

provenientes do microclínio.
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5.10.2.5  Cimento

A Figura 5.42 mostra o CRED-E2 com o cimento texturalmente heterogêneo e totalmente

criptocristalino. A pasta de cimento Portland que constitui o concreto CRED-E é formada por

duas fases. Uma fase é em sua maioria constituída de um produto de cor marrom muito escura

que corresponde ao cimento Portland da pasta utilizada para produzir o CRED-E2, neste

trabalho denominada fase escura, que possui 60 dias de idade.

A fase escura tem contatos abruptos com um outro produto de cor muito mais clara,

variando de amarelo claro a amarelo dourado, de granulação maior que constitui a fase clara.

A fase clara é um material mais grosso, embora criptocristalino. A fase clara corresponde à

pasta de cimento Portland que envolve os agregados reciclados provenientes da trituração de

resíduos de concreto descartados pelas obras de construção civil que possuem até 30 anos de

idade encontrada nas bordas de muitos grânulos inseridas na fase escura, contornando ou

semicontornando estes elementos. Até onde se pode observar, o cimento é composto por uma

matriz que varia de granulação dentro de um padrão criptocristalino. Além disso, incluem-se

outros materiais como opacos e pontuação de coloração marrom acastanhado e hidróxidos,

pontuações brilhantes que parecem ser de carbonato de cálcio formado. O cimento parece ser

pouco a moderadamente frágil, visto na presença de espaços vazios, que tanto podem ser

elementos arrancados, grânulos ou fragmentos líticos, por ataque de agentes agressivos, como

vazios incorporados  durante o processo de fabricação do concreto.

5.10.2.6 Grânulos
Os grânulos são muito heterogêneos, na composição e características físicas, que representam cerca de 50%

da argamassa do concreto. A pasta de cimento Portland é aproximadamente 50% da mesma argamassa. De um

modo geral, os grânulos são normalmente irregulares, angulosos, alongados, raros podem apresentar-se

Figura 5.42 – Argamassa (60 X) CRED-E2

Amostra CRED-E2: 128 horas de ataque
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arredondados, em contatos reentrantes, irregulares, angulosos e abruptos com o cimento. Variam no tamanho de

modo serial, desde micrométrico até 2mm. Cerca de 95% dos grânulos é formado por quartzo e 5% são os

demais minerais representados por microclínio, biotita, opacos, muscovitas, oligoclásio e andesina, carbonato e

quartzo policristalino e goetita.

O quartzo é na maioria monocristalino, com raro policristalino; é alongado, irregular e

anguloso. Apresenta extinção ondulante fraca e poucas fraturas, descontínuas, de traçado e

espaçamento irregulares, a maioria aberta, com algumas preenchidas por material sugerindo

ser sericítico, ou epidotítico.

O plagioclásio (oligoclásio-andesina) e o microclínio assemelham-se fisicamente ao

quartzo, mas podem ocorrer grãos pouco alterados para sericita ou epidoto, ou argilo-

minerais, especialmente entre as fraturas e clivagens. Há raros cristais de carbonato, são

grandes e atingem 0,7mm aproximadamente. Ocorrem duas variedades de micas: biotita e

muscovita. Estão distribuídas aleatoriamente, com formatos alongados e contatos serrilhados

e retos. A biotita pode apresentar alteração para clorita e opacos pontilhados, especialmente

nas bordas e entre as clivagens e fraturas, semelhantes às que ocorrem no quartzo. A goetita e

os opacos são irregulares, mas apresentam contatos mais arredondados. Não apresentam

microfraturas.

O percentual aproximado de 50% de agregados miúdos e cerca de 50% de pasta de

cimento observados na lâmina do CRED-E2 é explicado pela reação da água empregada para

a hidratação do cimento que dá origem aos compostos da pasta. Os silicatos de cálcio

hidratados que formam a pasta de cimento aumentam o volume inicial do cimento fazendo

com que as imagens observadas nas lâminas apresentem um percentual de grânulos

semelhante ao percentual da pasta de cimento.

5.10.3 Amostra CRED-E3

5.10.3.1  Fragmento lítico: biotita ortognaisse

O fragmento de biotita ortognaisse tem estrutura anisotrópica, moderadamente foliada,

onde a foliação Sn é dada por fibras de biotita verde forte e formas ovaladas, ou alongadas, ou

cristais alinhados, isoorientados. O formato dos cristais é anedral a subedral, os mais

subedrais são a biotita, zircão e apatita, com formas tabulares ou prismáticas.
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O fragmento de biotita ortognaisse se apresenta pouco alterada, onde as principais reações

são: plagioclásio para sericita + carbonato + epidoto; microclínio para argilo-minerais; titanita

para leucoxênio + opacos; muscovita para sericita; epidoto cristalino para epidoto terroso;

alanita para epidoto.

Os minerais quartzo-feldspáticos são mais anedrais e apresentam formas irregulares

comumente alongadas, paralelas a Sn. Os contatos são dominantemente reentrantes,

suavizados ou denteados, retos ou ondulados, sendo que alguns contatos apresentados pela

biotita e muscovita são reentrantes serrilhados.

Os menores cristais exibem formas poligonizadas em contatos retos. A deformação se

resume a poucas ou raras microfraturas intracristalinas, lamelas de clivagem de biotita um

pouco curvas, não chegando a formar “kink bands”. A composição está mostrada na Tabela

5.17. A Figura 5.43 mostra o concreto reciclado com 4 fases distintas, a saber:

•  Fase representada pelos agregados miúdos e graúdos ;

•  Fase da pasta de cimento Portland nova;

•  Fase da pasta de cimento Portland velha;

•  Fase representada pela zona de transição, isto é, a interface entre pasta/agregados.

Amostra CRED-E3: 256 horas de ataque

Figura 5.43 – Argamassa (45 X) CRED-E3
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Tabela 5.17 – Composição modal estimada CRED-E3 (a)

Mineral Teor (%)

Apatita 2

Microclínio 45

plagioclásio (andesina) 24

Quartzo 15

Biotia 7

Talvez hornblenda Traços

Opacos 1

Titanita 3

Muscovita 1

Sericita 2

epidoto cristalino 1

Alanita Traços

epidoto terroso Traços

Leucoxênio Traços

Carbonato 1

Zircão Traços

5.10.3.2 Fragmento lítico: Biotita tonalito

A estrutura deste fragmento de biotita tonalito se apresenta com cristais que variam desde

micrométrico até 2mm. Os cristais são irregulares, em contatos irregulares reentrantes

subdenteados, suavizados ou ondulados, localmente serrilhados em biotita (marrom

avermelhada). Está fortemente alterada, onde a mais típica alteração é a sericitização dos

plagioclásios (andesina), que chega a ser quase total. Outras transformações minerais são:

biotita para opacos pontilhados em microfraturas, bordas e ao longo das clivagens, ou clorita

entre suas clivagens. O estado de deformação é moderado, ocorrendo microfraturas

intracristalinas, “kind bands” fortes em biotitas, microfalhas, arrasto de lamelas de geminação

em plagioclásio e bordas de deformação em quartzo.  A composição modal estimada pode ser

vista na Tabela 5.18.

Tabela 5.18 – Composição modal estimada CRED-E3 (b)

Mineral Teor (%)

Microclínio 5

Biotita 7

Plagioclásio (andesina) 47

Turmalina 5

Zircão Traços

muscovita/sericita 20

Opacos 1

Clorita Traços
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5.10.3.3 Argamassa

A argamassa é constituída por cerca de 60% de cimento e 40% de grânulos, conforme

mostrado na Figura 5.43.

5.10.3.4 Cimento

 O cimento é criptocristalino, heterogêneo, apresentando porções mais escuras (e mais

finas) e porções mais claras (relativamente mais grossas). Mesmo nas porções mais grossas

não é possível distinguir os minerais compositivos. Alguns elementos se destacam, como

hidróxidos (goetita provavelmente), opacos pontilhados e micas (talvez sericitas). Existem

muitos espaços vazios, fraturas e minerais arrancados, conforme pode ser visto na Figura

5.43.

5.10.3.5 Grânulos

A Figura 5.43 mostra grânulos constituídos por cerca de 95% de quartzo, 5% de outros

minerais como biotita, mica, goetita, labradorita, muscovita, andesina, agregado policristalino

de quartzo e clorita (rara). Os grânulos exibem formatos irregulares, angulosos, mas têm uma

distribuição heterogênea, localmente são mais suavizados e mais angulosos. São límpidos e

com raras micro-fraturas. Alguns grãos de quartzo estão fortemente deformados, apresentando

bandas de deformação muito fortes.

5.10.3.6    Considerações sobre a amostra CRED-E3

A Figura 5.43 se refere à amostra CRED-E3 na qual a análise apresenta as seguintes

informações:

5.10.3.6.a  Fragmentos líticos do CRED-E3: Biotita tonalito e biotita ortognaisse

Ocorrem os mesmos fragmentos do CRED-E2, além de um biotita tonalito ocorre o

biotita ortognaisse. Trata-se de uma rocha de estrutura um pouco anisotrópica, apresentando

uma foliação local muito discreta e irregular, formada por alinhamentos de biotita ou formas

ovaladas dos demais minerais quartzo-feldspáticos. A textura é fortemente heterogênea,

hiatal, porfirítica ou porfiroclástica.

Os pórfiros ou porfiroclastos são formados por plagioclásio (oligoclásio), principalmente

com formas ovaladas, arredondadas, em contatos irregulares, reentrantes subdenteados a

denteados. Estão imersos em matriz subidiomórfica, equigranular fina, com uma média de

tamanho dos cristais de aproximadamente 0,1mm. A textura é granoblástica, decussada,

localmente do tipo mosaico. As deformações não são expressivas, ocorrendo microfraturas
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(juntas e falhas), sendo a maioria intracristalinas e raras transcristalinas nos megacristais, com

algumas sendo preenchidas por epidoto e sericita. A matriz não apresenta fraturas e está

pouco alterada (sericitização ou muscovitização).

Estas alterações são fortes nos megacristais, podendo atingir cerca de 80% de alguns destes

elementos, contudo, no geral chega a 50%, desenvolvendo-se principalmente nas bordas dos

megacristais. A composição da matriz é difícil determinação, devido ao pequeno tamanho dos

minerais. Até onde se pode observar a composição é dada conforme Tabela 5.19.

Tabela 5.19 – Composição modal estimada CRED-E3 (c)

Minerais Teor (%)

microclínio (como manchas no plagioclásio e raros dispersos 1

Plagioclásio (oligoclásio - andesina) 80

Biotita 8

Sericita 3

epidoto cristalino 1

Zircão Traços

Titanita Traços

Muscovita 2

Quartzo 5

Carbonatos Traços

5.10.3.6.b  Cimento

Extremamente semelhante à amostra número CRED-E2, mas parece ter mais porções

do cimento que é um pouco mais grosso envolvendo os grânulos e fragmentos líticos.

5.10.3.6.c  Grânulos:

Os grânulos da amostra de concreto CDDE-E3 são idênticos aos que já foram analisados na

amostra de concreto CRED-E2.

5.11   Análise petrográfica de resíduos de concreto da série CREF

As amostras da série CREF, concreto de referência, são obtidas pela trituração manual do

concreto dosado em laboratório. Os ensaios com as amostras do CREF tiveram inicio após 60

dias da sua fabricação. A amostra CREF-1 não foi submetida ao ataque de chuva ácida. As

amostras CREF-2 e CREF-3 sofreram 128 horas e 256 horas de ataque por chuva ácida

simulada em laboratório, respectivamente. Após os ensaios foram preparadas as lâminas para

análise petrográfica e os resultados das observações são descritos a seguir.
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5.11.1     Amostra  CREF-1

5.11.1.1 Fragmento lítico: biotita granito

O fragmento lítico é constituído por um biotita granito (sienogranito), com estrutura

isotrópica e textura xenomórfica, inequigranular, média a grossa, com média do tamanho dos

cristais de 0,5 mm. O microclínio se apresenta como tendo os maiores cristais, variando da

ordem de micrométrico até 2mm e os menores são de quartzo com dimensões variando da

ordem de micrométrico até 0,5mm. Os cristais possuem formato irregular, com contatos

reentrantes, denteados. Os minerais são pouco micro-fraturados provavelmente em razão do

resfriamento magmático. A deformação mais proeminente é vista nas bandas de deformação

do quartzo e “kink bands” em plagioclásio e principalmente em biotita. A composição modal

está mostrada na Tabela 5.20.

Tabela 5.20 – Composição modal estimada CRED-E3 (d)

Minerais Teor (%)

Plagioclásio (oligoclásio ou Na-andesina) 15

Microclínio 33

Quartzo 45

Hornblenda 0,5

Biotita Traços

Opaco (magnetita ou ilmenita) Traços

Zircão Traços

Apatita Traços

Epidoto Traços

Sericita 0,5

Alanita Traços

Titanita 1,0%

5.11.1.2  Metacalcário/Mármore fino.

Estrutura isotrópica. Textura granoblástica, equigranular a pouco inequigranular fina a

muito fina, na média de 0,1mm. Cristais dominantemente subedrais, em contatos difíceis de se

observar devido aos seus pequenos tamanhos.

5.11.1.3  Argamassa

A argamassa é formada por cerca de 60% de cimento e 40% de grânulos. A argamassa é

composta por agregado miúdo, grânulos de quartzo, conforme mostrado na Figura 5.44, e

pasta de cimento Portland. A pasta de cimento nova se apresenta com cor marrom escura.
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Existe a formação de material de cor clara na interface entre a pasta e alguns grânulos de

quartzo que pode ser  hidróxido de cálcio. É possível observar um pequeno descolamento

entre um grânulo e a pasta de cimento provavelmente ocasionado por excesso de água.

5.11.1.4  Cimento

Trata-se de um material ultrafino, escuro, de cor marrom. Este composto de cor escura é

dominante, mas há alguns elementos pontilhados, a maioria são carbonatos, mica

(provavelmente sericita), opacos, elementos marrons amorfos, provavelmente impregnações

de goetita ou outro hidróxido, alguns pontilhados podem ser quartzo.

5.11.1.5  Grânulos

São anedrais, arredondados com limites angulosos, ou formas angulosas irregulares,

límpidos, sem fraturas. São formados por 95% de quartzo, 4% por microclínio e 1% por micas

(muscovitas), hornblenda, plagioclásio, carbonato, agregados policristalinos de quartzo e

biotita. O tamanho varia de 0,1mm até 4mm, numa média de tamanho de 1mm. Os contatos

são reentrantes, angulosos ou arredondados, suavizados. Na interface entre a pasta de

cimento, grânulo e fragmento lítico ocorrem alguns espaços vazios.

5.11.2 Amostra CREF-2

5.11.2.1 Cimento

Na Figura 5.45 pode ser visto que o cimento Portland hidratado é bem mais escuro e criptocristalino do que

os cimentos dos concretos com mais idade, não se distinguindo os componentes, mas sabe-se que são

constituídos de silicatos de cálcio hidratados. Há descolamentos de grânulos da pasta de cimento, isto pode

Figura 5.44– Argamassa (45 X) CREF-1

Amostra CREF-1: Sem ataque
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indicar uma maior fragilidade do material que não resistiu ao ataque de  ácido carbônico. O material

lixiviado pode contaminar as águas e o solo.

5.11.2.2 Argamassa

A argamassa do CREF-2  é muito semelhante à da amostra CREF-1. A argamassa da

amostra CREF-2 tem as mesmas características da amostra CREF-1 como porcentagem de

pasta de cimento e grânulos de quartzo.

5.11.3 Amostra CREF-3

5.11.3.1 Fragmento lítico: biotita granito

O fragmento lítico da amostra do CREF-3, mostrado na Figura 5.46, é semelhante aos

fragmento líticos das amostras de concreto das séries CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C e CREF.

A amostra CREF-3 é constituída por um biotita granito (sienogranito) e a descrição da lâmina

é a mesma observada no concreto da série CDDE-B. De uma maneira geral os resíduos

analisados e que pertencem aos concretos convencionais, CREF, CDDE-A, CDDE-B e CDIE-

C possuem a composição mineral dos agregados miúdos e graúdos semelhantes.

5.11.3.2 Argamassa

A argamassa é composta por cimento Portland criptocristalino e grânulos compostos

principalmente por quartzo, 95%, e subordinadamente por microclínio, plagioclásio,

muscovita, zircão e biotita, 5%, juntos. Os grânulos são angulosos, com formatos irregulares,

pouco fraturados, as fraturas são caóticas, vazias.

Figura 5.45 – Argamassa (60 X) CREF-2

Amostra CREF-2: 128 horas de ataque
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Os grânulos são límpidos, sem alteração. Suas dimensões variam da ordem de µm até

1,5mm, com média entre 0,4-0,5mm, pouquíssimo deformados, com raras bandas de

deformação em quartzo. Estão numa proporção aproximada de 50% de cimento e 50% de

grânulos. A pasta de cimento Portland da argamassa apresenta vazios, pontos claros que

indicam a carbonotação e regiões de descolamentos entre a pasta de cimento e grânulos

provocados pelo ataque de ácido carbônico, conforme a Figura 5.46.

5.12 Análise por MEV – amostras da série CDDE-A

A análise das amostras de resíduos de concreto por MEV – microscopia eletrônica de

varredura fornece importantes informações para a compreensão da formação dos compostos

do cimento Portland e dos mecanismos de deterioração do concreto.

A seguir tem-se as imagens das amostras de resíduo de concreto da série CDDE-A

analisadas através do ensaio de microscopia eletrônica de varredura - MEV.  O ensaio por

MEV permite a visualização de vazios, de poros capilares, da zona de transição, da formação

de gel da hidratação do cimento Portland e a identificação de compostos formados pelo ataque

de ácido carbônico.

5.12.1 Amostra CDDE-A1

A amostra CDDE-A1 se refere ao resíduo de concreto que não sofreu ataque por chuva

ácida em laboratório, mas permaneceu estocado no canteiro de obra por 2 anos, período em

que ficou sujeito a ação dos efeitos do meio ambiente. Os resíduos de concreto se

encontravam misturados aos outros resíduos de construção que poderiam provocar

contaminações por argilo-minreais, cal, gesso, vidro, betume, tintas e solventes..

Figura 5.46 – Argamassa (90 X) CREF-3

Amostra CREF-3: 256 horas de ataque
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5.12.3 Amostra CDDE-A3

A Figura 5.49 se refere à imagem da amostra de resíduo de concreto CDDE-A3 com

aumento de 3500 vezes e analisada através do ensaio de MEV.

Amostra CDDE-A2: 128 horas de ataque

Figura 5.48 – Pasta de cimento (2000 X) CDDE-A2

A Figura 5.48 mostra o gel resultante
da hidratação do cimento Portland
com 128 horas de ataque por ácido
carbônico. O gel apresenta muitos
poros visíveis que variam de 10 µm a
50µm. Nota-se na imagem pontos de
descolamento do gel de cimento na
interface do gel com o grânulo. Os
poros facilitam a passagem de ácido
carbônico que reagem com o
hidróxido de cálcio e monosulfato de
cálcio que são lixiviados do concreto
provocando a sua deterioração.

Figura 5.47– Argamassa (200 X) CDDE-A1

Amostra CDDE-A1: Sem ataque

A Figura 5.47 se refere à amostra
de argamassa de resíduo de
concreto sem ataque de chuva
ácida. Observa-se a superfície da
pasta de cimento com muitos poros
e C-S-H depositado sobre um
grânulo de quartzo. A pasta de
cimento apresenta descolamentos
de grânulos de quartzo em varias
regiões, provavelmente provocado
pela água de amassamento do
concreto que ficou entre o cimento
e o agregado.

5.12.2 Amostra CDDE-A2

A Figura 5.48 mostra a imagem da amostra de resíduo de concreto CDDE-A2 com

aumento de 2000 vezes analisada através do ensaio de MEV.
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Amostra CDDE-B1: sem ataque

Figura 5.50 – Pasta de cimento (200 X) CDDE-B1

A Figura 5.50 mostra a pasta de
cimento endurecida da amostra do
CDDE-B1 que não sofreu ataque
por ácido carbônico. A amostra
CDDE-B1 possui 5 anos de idade e
apresenta fraturas, grânulos de
quartzo descolados da pasta de
cimento e vazios ocasionados
provavelmente por ar aprisionado.
As fraturas vistas na Figura 5.50
são ocasionadas por ação de
agentes agressivos durante o tempo
em que o resíduo de concreto ficou
estocado ao ar livre o que facilita a
ação de chuva ácida.

Figura 5.49 – Pasta de cimento (3500 X) CDDE-A3

Amostra CDDE-A3: 256 horas de ataque

A Figura 5.49 mostra a pasta de
cimento endurecida com aumento
de 3500 vezes que recebeu 256
horas de ataque por ácido
carbônico. Os vazios capilares são
os espaços não preenchidos pelos
componentes sólidos da pasta de
cimento Portland. A Figura 5.50
confirma a variação dimensional
dos poros capilares de 10µm a
50µm. Esta variação dimensional dos
poros demonstra que o concreto
original foi produzido com uma
relação água/cimento baixa estando a
pasta bem hidratada.

5.13 Análise por MEV – amostras da série CDDE-B

A seguir tem-se as imagens das amostras de resíduo de concreto da série CDDE-B com 5

anos de idade analisadas através do ensaio de MEV.

5.13.1 Amostra CDDE-B1

A Figura 5.50 se refere à imagem da amostra de resíduo de concreto CDDE-B1 com

aumento de 200 vezes analisada através do ensaio de MEV.  A amostra de CDDE-B1 não foi

submetida ao ataque de chuva ácida.
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5.13.2 Amostra CDDE-B2

A Figura 5.51 se refere à imagem da amostra de resíduo de concreto CDDE-B2 com

aumento de 1500 vezes analisada através do ensaio de MEV.  A amostra de CDDE-B2 foi

submetida ao ataque de chuva ácida durante 128 horas.

5.13.3 Amostra CDDE-B3

A Figura 5.52 se refere à imagem da amostra de resíduo de concreto CDDE-B3 com

aumento de 2000 vezes analisada através do ensaio de MEV.  A amostra de CDDE-B3 foi

submetida ao ataque de chuva ácida durante 256 horas.

Figura 5.51 – Pasta de cimento (1500 X) CDDE-B2

Amostra CDDE-B2:  128 horas de ataque

A Figura 5.51 com 1500 vezes de
aumento mostra a pasta de cimento
endurecida onde se observa vazios de ar
aprisionado  que varia de 1µm a 10µm.
Nota-se a formação de primas de
hidróxido de cálcio com dimensão
aproximada de 10µm e uma placa
hexagonal de hidróxido de cálcio com
raio de 10µm aproximadamente. Os
cristais de hidróxido de cálcio se formam
em cimentos onde há óxido de cálcio

Amostra CDDE-B3:  256 horas de ataque

Figura 5.52 – Pasta de cimento (2000 X) CDDE-B3

A Figura 5.52 mostra a pasta de cimento
endurecida atacada durante 256 horas
por ácido carbônico. A superfície da
pasta apresenta poros capilares e vazios
provocados por ar aprisionado. A ação
do ácido carbônico provocou fissuras da
pasta de cimento com sinais de arran-
camento de compostos da pasta. As
fissuras abertas dão acesso à ação do
ácido carbônico que acelera a
deterioração do concreto e causa a
lixiviação de compostos que deixam
vazios no concreto.
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5.14 Análise por MEV – amostras da série CDIE-C

As amostras de resíduo de concreto da série CDIE-C são analisadas por MEV conforme

descrições seguintes.

5.14.1 Amostra CDIE-C1

A Figura 5.53 com 200 vezes de aumento corresponde ao resíduo de concreto com 15 anos

de idade que não foi submetido ao ensaio de ataque acelerado por chuva ácida em laboratório.

A superfície do CDIE-C1 é semelhante à da amostra de resíduo do CREF-1 que também

não recebeu o ataque de ácido carbônico. A argamassa de CDIE-C1 mostra a interface entre

um grânulo de quartzo e a pasta de cimento e o descolamento entre as duas fases provocado

pelo excesso de água de hidratação do cimento.

A Figura 5.54, com aumento de 2000 vezes, mostra a agregação do gel de C-S-H e os

vazios capilares que variam de 30 µm a 50 µm o que mostra um cimento bem hidratado e de

relação água/cimento relativamente baixa. Na Figura 5.54 observa-se a presença de

gretamento e poros capilares na pasta de cimento que facilita a passagem de chuva ácida.

Figura 5.53 – Argamassa (200 X) CDIE-C1

Amostra CDIE-C1: Sem ataque

A Figura 5.53 corresponde à amostra de
resíduo CDDE-C1. A superfície do
CDIE-C1 é semelhante à amostra de
resíduo do CREF-1 que também não
recebeu o ataque de ácido carbônico. A
argamassa de CDIE-C1 mostra a
interface entre um grânulo de quartzo e
a pasta de cimento com o descolamento
entre as duas fases provocado pela água
de hidratação do cimento.

Figura 5.54 – Pasta de cimento(2000 X) CDIE-C1

Amostra CDIE-C1: Sem ataque

A Figura 5.54 aumentada 2000 vezes
mostra a agregação do gel de C-S-H e os
vazios capilares que variam de 10 µm a
50 µm o que mostra um cimento bem
hidratado e de relação água/cimento
relativamente baixa. Na imagem mos-
trada na Figura 5.54 observa-se a
presença de gretamento e vazios
capilares na pasta de cimento que
facilitam a passagem de agentes
agressivos como é o caso do ácido
carbônico.
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A imagem da Figura 5.55 com aumento de 5000 vezes mostra os poros da pasta de

cimento Portland e o C-S-H formado por cristais pouco cristalinos com morfologia fibrosa.

A Figura 5.56 se refere à pasta de cimento endurecida e a imagem mostra a microestrutura

observável com auxilio de um microscópio eletrônico de varredura. Nota-se que o material

tem uma estrutura que não é homogênea, existem regiões densas e regiões porosas. Nas

regIões porosas com a imagem aumentada de 17620 vezes é possível verificar a presença de

fases hidratadas individuais que correspondem à formação de trisulfato hidratado,

C6 A S3 H32, também chamado de etringita.

Amostra CDIE-C1: Sem ataque

Figura 5.55 – Aspecto do gel (5000 X) CDIE-C1

A Figura 5.55 com aumento de 5000
vezes mostra o C-S-H. Segundo
POWERS apud MEHTA (1994) O
C-H-S, silicato de cálcio hidratado,
não possui uma estrutura conhecida,
mas sabe-se que tem uma estrutura
em camada com uma área específica
elevada e dependendo da técnica de
medida, têm sido propostas para o
C-H-S, áreas específicas de 100 a
700 m2/g.

Figura 5.56 – Aspecto do gel (17620 X) CDIE-C1

A Figura 5.56 aumentada de 17.620 vezes no
microscópio eletrônico de varredura. A
dimensão do material fibroso é da ordem de 2
µm. Os silicatos hidratados representam cerca
de 75% do cimento Portland e são
responsáveis pela resistência da pasta de
cimento endurecida. Observam-se os vazios
capilares com dimensões que variam de
0,1µm a 5µm. Este intervalo de variação dos
vazios capilares mostra que a pasta de
cimento se apresenta com boa hidratação e
que, portanto, a relação água/cimento
utilizada na fabricação do concreto era baixa.

Amostra CDIE-C1: Sem ataque
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5.14.2 Amostra CDIE-C2

O resíduo do CDIE-C2 da Figura 5.57 mostra uma superfície com grãos de quartzo e pasta

de cimento.

5.14.3 Amostra CDIE-C3

A Figura 5.58 com ampliação de 1500 vezes corresponde aos produtos de hidratação do

cimento Portland. A imagem mostra silicatos hidratados da pasta de cimento endurecida com

gretamentos ocorridos provavelmente por retração da pasta de cimento Portland. Aparecem

fraturas que podem ter sido ocasionadas durante o período em que o concreto ficou em uso

nas obras de infraestrutura de saneamento. Existem vazios provocadas por ataque de agentes

agressivos presentes nos esgotos e por chuva ácida simulada em laboratório que provocou a

dissolução de produtos provenientes da hidratação do cimento Portland.

Figura 5.58 – Pasta de cimento (1500 X) CDIE-C3

Amostra CDIE-C3: 256 horas de ataque

A partir da análise das amostras de
resíduo da série CDIE, por microscopia
eletrônica de varredura, verifica-se que,
embora o concreto possuísse uma relação
água/cimento baixa, o que geralmente
garante concretos de boa resistência mecâ-
nica, sofreu também a ação de agentes
agressivos durante a sua vida útil e sofreu
o ataque de chuva ácida simulada em
laboratório. Os íons que podem ser libe-
rados pelo concreto, conforme Tabela 5.6,
podem contaminar a água e o solo.

Amostra CDIE-C2: Sem ataque

Figura 5.57 – Pasta de cimento (200 X) CDIE-C2

A Figura 5.57 representa a amostra  de
CDIE-C2, aumentada 200 vezes, que
foi submetida ao ataque por ácido
carbônico durante 128 horas. A
argamassa vista na Figura 5.57 mostra
descolamentos na interface da pasta de
cimento com o agregado miúdo e
vazios provocados pela ação do ácido
carbônico. A pasta de cimento possui
vazios de onde foram lixiviados produ-
tos da pasta de cimento. Há sinais de
que grânulos se soltaram da pasta de
cimento.
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5.15 Análise por MEV – amostras da série CREN-D

O concreto de resíduo produzido com agregados não selecionados da série CREN-D

fornece as amostras CREN-D1 que não foi submetida ao ataque por ácido carbônico e as

amostras CREN-D2 e CREN-D3 que foram ensaiadas sob a ação de ácido carbônico por 128

e 256 horas, respectivamente.

5.15.1 Amostra CREN-D1

A seguir é feita a análise da amostra de resíduo CREN-D1 por microscopia eletrônica de

varredura, conforme Figura 5.59.

5.15.2 Amostra CREN-D2

A Figura 5.60 com aumento de 2000 vezes, é a imagem da agregação do C-S-H cobrindo

uma partícula de quartzo da ordem de 0,4mm, onde é possível observar os vazios formados na

interface, grânulo/pasta, pela evaporação da água de hidratação.

Figura 5.59 – Argamassa (200 X) CREN-D1

Amostra CREN-D1: Sem ataque

A amostra CREN-D1, concreto
reciclado não dosado, é a imagem do
material sem ataque de ácido
carbônico, Figura 5.59, com aumento
de 200 vezes, que apresenta uma
superfície muito porosa resultado da
lixiviação de produtos da hidratação do
cimento, com grandes vazios na
interface entre os agregados miúdos e a
pasta de cimento.

Amostra CREN-D2: 128 horas de ataque

Figura 5.60 – Zona de transição (2000 X) CREN-D2

A abertura vista na Figura 5.60 era uma
zona de transição, isto é, uma região
interfacial entre a partícula de agregado
e a pasta de cimento que se forma em
torno do agregado durante a hidratação
do cimento de 10 µm a 50 µm de
espessura. A zona de transição é quase
sempre mais fraca do que a pasta de
cimento e o agregado que traz como
conseqüência o enfraquecimento da
resistência mecânica do concreto.
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A evaporação da água de hidração facilita o ataque por ácido carbônico diminuindo a

resistência mecânica do concreto e a sua durabilidade. Os compostos formados na zona de

transição possuem mais microfissuras e vazios quando comparados ao restante da pasta que

facilita o acesso e a ação do ácido carbônico.

A zona de transição pode influenciar o comportamento mecânico do concreto submetido

aos esforços de trabalho e ao longo tempo, sob a ação do ácido carbônico, as estruturas em

concreto armado podem ter o aço despassivado e oxidado pela remoção do hidróxido de

cálcio e permitir, através dos vazios, a presença de umidade e oxigênio, sem contar a

participação de outros agentes que comprometem a durabilidade e a segurança das estruturas

em concreto armado.

5.15.3 Amostra CREN-D3

A amostra de resíduo de concreto CREN-D2 mostrada na Figura 5.62 foi submetida a 256

horas de ataque por chuva ácida simulada em laboratório.

Amostra CREN-D2: 128 horas de ataque

A Figura 5.61 é a imagem de um

trecho da interface entre o agregado

miúdo e  a pasta de cimento, com

aumento de 5000 vezes. As forças de

atração de Van der Waals é que são

responsáveis pela resistência nos

produtos sólidos da pasta de cimento

que são de natureza física.

Figura 5.61 – Zona de transição (5000 X) CREN-D2

Figura 5.62 – Zona de transição (2000 X) CREN-D3

Amostra CREN-D3: 256 horas de ataque

A imagem Figura 5.62 mostra a pasta de
cimento endurecida atacada por ácido
carbônico durante 256 horas. O concreto
da série CREN-D é obtido por trituração
que fragiliza o material. Os agregados
reciclados são formados por materiais
descartados pelas obras civis, portanto o
CREN-D3 é formado parte por material
velho e parte por material novo.
Observam-se, na imagem, fraturas que
facilitam a passagem do ácido carbônico
que deteriora o concreto.
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5.16 Análise por MEV – amostras da série CRED-E

A produção de concreto reciclado e dosado em laboratório dá origem às amostras da série

CRED-E que são constituídas por concretos provenientes de obras de demolição com idades

que variam entre 1 e 30 anos.

 5.16.1 Amostra CRED-E1

A amostra de concreto CRED-E1 não sofreu a ação do ácido carbônico. A Figura 5.63 com

aumento de 200 vezes mostra a superfície da argamassa do concreto não atacada onde se

observa muitas gretas na pasta de cimento endurecida que recobre os grânulos da argamassa.

A Figura 5.64 mostra a existência de cavidades capilares e vazios que inicialmente

foram ocupados pela água empregada para a confecção do concreto e que não foram

preenchidos pelos produtos de hidratação do cimento. Estes espaços podem variar de 10 nm a

1 µm como podem ser vistos na Figura 5.64 com aumento de 10000 vezes.

Amostra CRED-E1: Sem ataque

Figura 5.63 – Argamassa (200 X) CRED-E1

A imagem da Figura 5.63 mostra que
o concreto produzido com agregados
reciclados selecionados por peneira-
mento, isto é, os agregados utilizados
que possuem diâmetro máximo igual
a 12,5mm. A superfície da argamassa
do CRED-E1 se apresenta com muitas
fissuras provocadas pelo excesso de
água de hidratação do cimento
Portland. Há sinais de descolamentos
na interface da pasta com os grânulos.

Figura 5.64 – Hidratação (10000 X) CRED-E1

Amostra CRED-E1: Sem ataque

A análise do CRED-E1 apresenta a
imagem da Figura 5.64 onde os
produtos de hidratação do clinquer são
cristais aciculares de trisulfato
hidratado de cálcio também chamados
de etringita cuja fórmula é dada por:
C6AS3H32. A etringita é formada pela
mistura de soluções de aluminatos de
cálcio e de sulfato de cálcio. A
estrutura fibrosa corresponde aos
produtos de hidratação do clinquer.
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5.16.2 Amostra CRED-E2

A amostra CRED-E2 se refere ao concreto com 60 dias de idade que sofreu ataque por

ácido carbônico durante 128 horas através do extrator de Soxlet. A Figura 5.65 corresponde à

amostra analisada com ampliação de 200 vezes onde se pode notar a presença de muitos

vazios, fissuras e pequenos grãos de quartzo descolados da pasta de cimento.

5.16.3 Amostra CRED-E3

A amostra de resíduo de concreto CRED-E3 foi atacada por ácido carbônico por 256 horas

e a imagem feita por microscopia eletrônica de varredura é descrita a seguir.

Figura 5.65 – Hidratação (200 X) CRED-E2

Amostra CRED-E2: 128 horas de ataque

Na Figura 5.65 com aumento de 200
vezes vê-se vazios de onde produtos da
pasta de cimento endurecida foram
retirados por ação de pH baixo. Parte de
hidróxido do cálcio pode ter sido
lixiviado pela passagem da chuva ácida
através da pasta de cimento. São
observadas as gretas com espessuras
variando de 1 µm a 40 µm. Os silicatos
e aluminatos cobrem a superfície do
agregado.

Amostra CRED-E3: 256 horas de ataque

Figura 5.66 – Pasta de cimento (5000 X) CRED-E3

A imagem da Figura 5.66 com
aumento de 5000 vezes apresenta os
produtos hidratados de cimento
Portland com produtos descolados do
gel pelo ataque de ácido carbônico. A
imagem apresenta fraturas que
facilitam a passagem de chuva ácida.
Na superfície da pasta de cimento
endurecida existem pontos de
carbonatação.
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5.17 Análise por MEV - amostras da série CREF

As três amostras da série CREF preparadas como concreto de referência têm o tratamento

a seguir descrito: a amostra CREF-1 é o resíduo obtido pela trituração dos corpos de prova

cilíndricos de concreto, com 0,15m de diâmetro por 0,30m de altura, que não é submetida à

ação de ácido carbônico.  Uma parte deste resíduo triturado forma a amostra CREF-2 que

recebe 128 horas de ataque e a amostra CREF-3 é submetida à ação de ácido carbônico por

256 horas de ensaio acelerado sendo que o ciclo de ensaio é de 16 horas de ataque por chuva

ácida e secagem em estufa até que a massa da amostra se torne constante a uma temperatura

de 98 ± 2 oC. As amostras da série CREF são adotadas como referência.  As amostras de

resíduo de concreto das séries CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CREN-D e CRED-E são

analisadas por microscopia eletrônica de varredura – MEV e comparadas com as amostras de

resíduo de concreto da série CREF.

5.17.1  Amostra CREF-1

O exame macroscópico de uma peça de concreto cortada mostra que o material é bifásico,

consistindo de partículas de agregado dispersas em uma matriz de cimento e a análise por

MEV fornece a imagem da microestrutura das fases das amostras dos resíduos de concreto. A

imagem da Figura 5.68 mostra a pasta de cimento com uma fratura de cerca de 1,5mm e grãos

de cimento ainda não totalmente hidratados. Apresenta também partículas de quartzo da

argamassa. É possível observar os grãos de cimento hidratados, os poros e a formação de

pequenas partículas de hidróxido de cálcio. A superfície é um gel composto de silicatos

duplos de alumínio e sódio com a presença de borato. Existe também a presença de

permanganato e de carbonato de cálcio.

Amostra CRED-E3: 256 horas de ataque

Figura 5.67 – Monosulfato (10000 X) CRED-E3

A Figura 5.67 mostra fraturas  com
aumento de 10000 vezes, nota-se
dentro destas fraturas  a formação de
monosulfato hidratado, C4ASH18. A
presença de monosulfato hidratado
em concreto de cimento Portland
torna o concreto vulnerável ao
ataque por sulfatos. Os sulfatos
podem estar presentes na água de
chuva e em águas servidas.
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5.17.2 Amostra CREF-2

O resíduo de concreto CREF-2 após receber o ataque por ácido carbônico durante 128

horas é visto na microscopia com 200 vezes de aumento conforme a Figura 5.70.

A Figura 5.70 mostra uma morfologia diferente da amostra CREF-1. A amostra CREF-2

apresenta muitos vazios na superfície da pasta de cimento Portland endurecida. A superfície

da pasta de cimento possui uma semi-esfera de cerca de 1,5mm de diâmetro dentro da qual

existe o crescimento de duas “ripas” que podem ser compostos de silicatos hidratados

conforme pode ser visto na Figura 5.71.

 A Figura 5.71 com 6720 vezes de aumento apresenta o gel de cimento com muitas

cavidades capilares e vazios criados pelo não preenchimento de produtos de hidratação do

cimento. As cavidades surgem quando a água de hidratação deixa o local sem que ocorra a

formação de compostos resultantes da hidratação do cimento.

Figura 5.68 – Argamassa (200 X) CREF-1

Amostra CREF-1: Sem ataque

A Figura 5.68, com aumento de 200
vezes apresenta uma estrutura mais
complexa e de fases distintas. O
cimento Portland anidro é um pó cinza
que tem suas dimensões variando entre
1 e 50 µm. Nesta imagem, a pasta de
cimento é densa como se fosse a
imagem de um agregado, enquanto
umas áreas são densas, outras
apresentam porosidade que variam de
forma e dimensão.

Amostra CREF-1: Sem ataque

Figura 5.69 – Ca(HO)2  (5000 X) CREF-1

Na amostra do CREF-1 analisada por
microscopia eletrônica de varredura com
aumento de 5000 vezes é possível
observar que no interior das gretas da
pasta de cimento endurecida, conforme a
Figura 5.69, verifica-se uma morfologia
diferente da apresentada na imagem da
Figura 5.68, com formação de hidróxido
de cálcio. O CREF-1, concreto de
referência também é susceptível ao ataque
de ácido carbônico.
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5.17.3 Amostra CREF-3

A Figura 5.72, com 1600 vezes de aumento, corresponde à amostra de resíduo de concreto

de referência submetida a 256 horas de ataque por chuva ácida.

Figura 5.70 – Argamassa (200 X) CREF-2

Amostra CREF-2: 128 horas de ataque

A imagem da Figura 5.70 mostra
também a presença parcial de um
grânulo de quartzo incrustado na pasta
de cimento Portland endurecida. O
grânulo de quartzo está bem aderido à
pasta de cimento e apresenta um
pequeno descolamento na interface
pasta/grânulo. Na interface da pasta
com o grânulo de quartzo nota-se
alguns pontos de carbonatação, assim
como em regiões da pasta de cimento.

Figura 5.71 – Formação de gel (6720 X)

Amostra CREF-2: 128 horas de ataque

O resíduo de concreto CREF-2 foi
razoavelmente hidratado e com uma
relação água/cimento relativamente
baixa tendo em vista o tamanho dos
vazios capilares. Nas pastas de
cimento com hidratação considerada
boa, o tamanho dos vazios varia entre
10nm e 1 µm. O gel apresentado na
Figura 5.71 representa a agregação de
partículas de C-S-H.

Figura 5.72 – Pasta de cimento (1600 X) CREF-3

Amostra CREF-3: 256 horas de ataque

A amostra de concreto de referência
sob ação de ácido carbônico durante
256 horas apresenta o gel proveniente
da hidratação do clinquer com vazios
provocados pela dissolução de boratos
solúveis. Pode ter havido a lixiviação
de hidróxido de cálcio e de outras
substâncias produtos da pasta de
cimento Portland. A imagem da Figura
5.72 mostra que os silicatos de cálcio
vão sendo atacados e parte do gel vai
se descolando o que causa a
deterioração do concreto. Os vazios
auxiliam a ação do ácido carbônico
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A superfície da pasta de cimento Portland da Figura 5.72 apresenta um vazio provocado

pelo ataque de ácido carbônico junto a um grânulo de quartzo. O vazio provocado na pasta de

cimento facilita a passagem de chuva ácida e o processo de deterioração tem prosseguimento.

As dimensões dos poros indicam que a pasta de cimento Portland do concreto CREF foi bem

hidratada em relação ao concreto CREN-D e CRED-E.

5.18   Análise por Difração de Raios-X

As amostras de resíduos dos concretos CDDE-A, CDDE-B, CDIE-C, CREN-D,

CRED-E e CREF são trituradas até se tornarem um pó fino, para a realização do ensaio de

difração de raios-X. Em experiências de difratometria de pó é possível aproveitar a alta

colimação, ou baixa divergência angular do feixe de raios X.

5.18.1 Análise de CDDE-A1 por Difração de Raios-X

 A amostra de concreto CDDE-A1, com 2 anos de idade e sem ataque de chuva ácida

simulada em laboratório,  apresenta em sua composição silicatos de cálcio hidratado; sulfato

de ferro e sódio; óxido de fósforo; silicato de alumínio e lítio; nitrato de potássio; óxido de

magnésio; carbonato de cálcio; óxido de silício; sulfato de ferro e sódio; silicato de alumínio e

potássio; fosfato de magnésio e óxido de cálcio livre, conforme pode ser visto na Figura 5.73.

5.18.2 Análise de CDDE-A3 por Difração de Raios-X
A amostra de concreto CDDE-A3, com 2 anos de idade submetida ao ataque de chuva

ácida simulada em laboratório,  analisada por difração de raios-X, apresenta os seguintes

Figura 5.73 – Difração de Raios – X da amostra CDDE-A1

CDDE-A1 – Sem ataque
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compostos a seguir listados: óxido de silício; silicato de cálcio; silicato de alumínio; carbonato

de cálcio; fosfato de sílicio;

sulfato de cálcio; óxido de cálcio; silicato de alumínio e lítio; cloreto de alumínio e potássio;

aluminatos de cálcio, sódio e potássio, conforme Figura 5.74.

5.18.3 Análise de CDDE-B1 por Difração de Raios-X

A amostra de concreto da série CDDE-B é proveniente de resíduos de concreto de

construção de edifícios que ficaram 5 anos estocados no canteiro das obras .

Figura 5.74 – Difração de Raios – X da amostra CDDE-A3

CDDE-A3 – 256 horas de ataque

Figura 5.75 – Difração de Raios – X da amostra CDDE-B1

CDDE-B1 – Sem ataque
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Os compostos observados na amostra do concreto CDDE-B1, conforme Figura 5.75 são: óxido de silício;

carbonato de cálcio; carbonato de potássio; fosfato de manganês; silicato de ferro, magnésio e manganês; silicato

de alumínio e cálcio; silicato de cálcio potássico; silicato de magnésio.

5.18.4  Análise de CDDE-B3 por Difração de Raios-X

Após 256 horas de ataque por chuva ácida, o ensaio de difração de raios-X mostra os

seguintes compostos: sulfoaluminato de cálcio; óxido de silício; carbonato de cálcio; carbono;

silicato de cálcio e sódio; aluminato de cálcio; potássio e sódio, vide Figura 5.76.

5.18.5  Análise de CDIE-C1 por Difração de Raios-X

CDDE-B3 – 256 horas de ataque

Figura 5.76 – Difração de Raios – X da amostra CDDE-B3

Figura 5.77 – Difração de Raios – X da amostra CDIE-C1

CDIE-C1 – Sem ataque
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A amostra de resíduo de concreto CDIE-C1 com 15 anos de idade não sofreu ataque de

chuva ácida simulada em laboratório. Os compostos observados por difração de raios-x,

conforme Figura 5.77 são os seguintes: aluminatos e silicatos de cálcio; óxido de silício;

silicatos e aluminatos de magnésio e de potássio; silicato de cálcio e manganês.

5.18.6 Análise de CDIE-C3 por Difração de Raios-X

A amostra de concreto de infraestrutura com 15 anos de idade submetida à ação de

chuva ácida durante 256 horas analisada por difração de raios-X apresenta os compostos

descritos a seguir: óxido de silício; carbonato de cálcio; óxido de manganês; silicato de cálcio;

silicato de manganês. Observa-se pela análise de difração de raios-X que a amostra de

concreto CDIE-C3, após o ataque por chuva ácida simulada em laboratório, teve parte dos

compostos dissociados e lixiviados. Os elementos que não estão presentes na amostra de

concreto CDIE-C3 e que estavam presentes na amostra de concreto CDIE-C1 são: Mg2+, K+.

Parte dos íons de Ca2+ e de Mn2+, e parte dos óxidos de SiO2 e Al2O3 foram retirados da

amostra CDIE-C3. Por outro lado houve recarbonatação do Ca(OH)2, conforme a Figura 5.78.

5.18.7    Análise de CREN-D1 por Difração de Raios-X

O concreto CREN-D fabricado com agregado reciclado não selecionado, com idade que

varia de 1 a 30 anos, forneceu a amostra de resíduo CREN-D1 que não foi submetida ao

ensaio acelerado por ação de chuva ácida simulada em laboratório. A análise realizada por

difração de raios-X apresenta os seguintes compostos a seguir observados: carbonato de

cálcio; óxido de silício; óxido de manganês; óxido de cálcio; silicato de manganês e de cálcio,

Figura 5.78 – Difração de Raios – X da amostra CDIE-C3

CDIE-C3 – 256 horas de ataque
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sulfoaluminato de cálcio, carbono e cloreto de potássio magnesiano, conforme mostrado na

Figura 5.79.

5.18.8 Análise de CREN-D3 por Difração de Raios-X

A Figura 5.80 apresenta a análise de difração de raios-X da amostra de residuo de concreto

CREN-D3 que foi submetida à ação de chuva ácida por 256 horas.

Figura 5.79 – Difração de Raios – X da amostra CREN-D1

CREN-D1 – Sem ataque

Figura 5.80 – Difração de Raios – X da amostra CREN-D3

CREN-D3 – 256 horas de ataque
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Os compostos e elementos encontrados na amostra CREN-D3 são: carbonato de cálcio;

óxido de silicio; silicatos de aluminio e potássio; óxido de cálcio e carbono.

5.18.9 Análise de CRED-E1 por Difração de Raios-X

A Figura 5.81 apresenta a amostra do resíduo de concreto reciclado CRED-E1, produzido

com agregado reciclado selecionado, em laboratório.

A análise por difração de raios-X apresenta os seguintes compostos: óxido de silício;

aluminato de cálcio; silicato de cálcio; hidróxido de cálcio; carbonato de cálcio; óxido de

manganês; silicato de magnésio; aluminato de magnésio; silicato de potássio; aluminato de

potássio; borato de magnésio e borato de sódio; carbono.

5.18.10   Análise de CRED-E3 por Difração de Raios-X

A Figura 5.82 mostra a análise, por difração de raios-X, do resíduo de concreto reciclado

CRED-E3, submetido à ação de chuva ácida simulada em laboratório. A amostra de concreto

CRED-E3 sofreu a ação de ácido carbônico por 256 horas. Os compostos e elementos

observados na difratometria são: silicato de cálcio, aluminato de cálcio, carbonato de cálcio,

borato de sódio, borato de magnésio, óxido de silício, óxido de cálcio livre e hidróxido de

cálcio. Nota-se que na amostra CRED-E3 não há presença de óxido de manganês, carbono,

silicato de magnésio, aluminato de magnésio, silicato de potássio e aluminato de potássio.

Estes compostos foram dissociados e lixiviados do concreto CRED-E3.

Figura 5.81 – Difração de Raios – X da amostra CRED-E1

CRED-E1 – Sem ataque
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5.18.11   Análise de CREF-1 por Difração de Raios-X

A Figura 5.83 mostra o resíduo de concreto de referência CREF-1, com 60 dias de idade,

sem ataque de chuva ácida em laboratório analisada por difração de raios-X.

A difratometria da amostra do concreto CREF-1 apresenta os seguintes compostos: óxido

de silício; carbonato de cálcio; hidróxido de cálcio; fosfato de cálcio; silicato de cálcio;

silicato de potássio; silicato de magnésio; aluminato de cálcio; aluminato de potássio;

aluminato de magnésio; carbonato de magnésio e óxido de cálcio.

Figura 5.82 – Difração de Raios – X da amostra CRED-E3

CRED-E3 – 256 horas de ataque

Figura 5.83 – Difração de Raios – X da amostra CREF-1

CREF-1 – Sem ataque



156

5.18.12   Análise de CREF-3 por Difração de Raios-X

O resíduo de concreto CREF-3 sofreu ataque de chuva ácida durante 256 horas e a análise

por difração de raios-X apresenta os seguintes compostos: carbonato de sódio; óxido de

silício; sulfato de sódio; hidróxido de cálcio; óxido de cálcio; silicato de potássio; silicato de

cálcio; silicato de potássio; aluminato de potássio; aluminato de cálcio e aluminato de

magnésio, como mostra a Figura 5.84.

5.19 Resumo do ensaio por Difração de Raios-X

A Tabela 5.21 apresenta o resumo dos resultados observados nos ensaios de difração de

raios-X. Os principais compostos encontrados nas amostras de concreto demonstram que a

ação da chuva ácida simulada em laboratório provoca alterações na composição química dos

diferentes concretos analisados. Os compostos presentes em todas as amostras analisadas são:

silicatos de cálcio hidratados, aluminatos de cálcio hidratados, carbonato de cálcio e silicatos

de potássio hidratados. Estes compostos encontrados nas amostras de concreto sem ataque de

chuva ácida, tem a sua participação reduzida após a ação do ácido carbônico. A ação do ácido

carbônico dá origem aos carbonatos e aos bicarbonatos solúveis que são lixiviados pela

passagem do líquido através das amostras de concreto. A composição dos concretos é

complexa e há uma variação dos seus constituintes que confirmam as observações realizadas

nos ensaios químicos apresentados na Tabela 5.6, nos ensaios petrográficos e nos ensaios de

microscopia eletrônica de varredura.

Figura 5.84 – Difração de Raios – X da amostra CREF-3

CREF-3 – 256 horas de ataque
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Legenda:
NO – Não observado
OB – Observado

Tabela 5.21 –Resumo do ensaio de difração de raios-X
OBSERVAÇÃO CREF

2

CREF

3

CDDE
A2

CDDE
A3

CDDE
B2

CDDE
B3

CDIE

C2

CDIE

C3

CREN
D2

CREN
D3

CRED
E2

CRED
E3

Aluminato de
Cálcio

OB OB OB OB OB OB OB NO OB NO OB OB

Aluminato de
magnésio

OB OB NO NO NO NO OB NO NO NO OB NO

Aluminato de
potássio

OB OB NO NO NO OB OB NO NO NO OB NO

Aluminato de
sódio

NO NO NO OB NO OB NO NO NO NO NO NO

Borato de
magnésio

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO OB OB

Borato de sódio NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO OB OB

Carbonato de
cálcio

OB NO NO OB OB OB NO OB OB OB OB OB

Carbonato de
magnésio

OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Carbonato de
potássio

NO NO NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO

Carbonato de
sódio

NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Carbono NO NO NO NO NO OB NO NO OB OB OB NO

Cloreto de
Alumínio

NO NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO

Cloreto de
potássio

NO NO NO OB NO NO NO NO OB NO NO NO

Cloreto de
magnésio

NO NO NO NO NO NO NO NO OB NO NO NO

Fosfato de cálcio OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Fosfato de
magnésio

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Fosfato de
manganês

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Fosfato de silício NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Hidróxido de
cálcio

OB OB NO NO NO NO NO NO OB NO OB OB

Nitrato de
Potássio

NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Öxido de cálcio OB OB OB OB NO NO NO NO NO OB NO OB

Óxido de
manganês

NO NO NO NO NO NO NO OB OB NO OB NO

Óxido de
magnésio

NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Óxido de fósforo NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Óxido de silício OB OB NO OB NO OB OB OB OB OB OB OB

Silicato de
alumínio

NO NO OB OB OB NO NO NO NO OB NO NO

Silicato de
alumínio e lítio

NO NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO NO

Silicato cálcio OB NO OB OB OB OB OB OB OB NO OB OB

Silicato de
magnésio

OB NO NO NO OB NO OB NO NO NO NO NO

Silicato de
manganês

NO NO NO NO OB NO OB OB OB NO OB NO

Silicato de
potássio

OB OB OB NO OB NO OB NO NO OB OB NO

Silicato de sódio NO OB NO NO NO OB NO NO NO NO NO NO

Sulfoaluminato de
cálcio

NO NO NO NO OB NO NO NO OB NO NO NO

Sulfato de cálcio NO NO NO OB OB NO NO NO NO NO NO NO

Sulfato de ferro NO NO NO NO OB NO NO NO NO NO NO NO

Sulfato de sódio OB OB NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O concreto CRED-E produzido com agregado reciclado selecionado, material selecionado

é o agregado reciclado que ficou retido na peneira de malha 3 mm, apresenta a vantagem de

ser obtido por um tratamento simples para emprego na produção de concreto pelas empresas

construtoras e pelas centrais de reciclagem. O CRED-E atingiu a resistência média à

compressão simples de 27,5 MPa que credencia o seu emprego em obras de construção civil,

desde que seja protegido contra a presença de umidade e CO2.

O concreto, CREN-D, produzido com agregado reciclado não selecionado, tem a sua

utilização inviabilizada para obras que necessitam um mínimo de durabilidade e resistência

mecânica, pois apresentou resistência média à compressão simples igual a 5,9 MPa enquanto

a tensão de ruptura do concreto aos 28 dias deve estar acima de 26 MPa para concretos

estruturais, para garantir a tensão de projeto fck igual a 20 MPa. O emprego do CREN-D está

limitado à execução de lastros em concreto simples onde não haja possibilidade do concreto

entrar em contato com a umidade. A porosidade inicial do concreto CREN-D é igual a 15,2%,

teor acima de 10% considerado o limite máximo para concretos de boa qualidade e a

porosidade potencial absoluta é igual a 27,7%, percentual que demonstra a falta de

durabilidade do concreto CREN-D em curto prazo.

Conclui-se que é inevitável a deterioração dos concretos convencionais e dos concretos

produzidos com agregados reciclados, o que torna a vida útil dos concretos limitada, quando

os mesmos são submetidos à ação do ácido carbônico. Através da equação das curvas dos

concretos convencionais e reciclados é possível fazer uma previsão de durabilidade em função

da porosidade potencial das peças de concreto sujeitas à ação de chuva ácida. Através da

equação proposta no Capitulo 5, conforme Eq. 5.19, dada por: t = e
Pp
K  e da Figura 5.26,

calculou-se o tempo de vida útil do concreto CREF e do concreto produzido com agregado

selecionado, CRED-E, submetidos ao efeito de chuva ácida, para uma porosidade potencial

absoluta, Pa igual a 10%. Este teor de porosidade potencial absoluta compromete a resistência

mecânica, a armadura e a durabilidade das peças em concreto armado pela queda da

resistência mecânica e facilidade com que o aço de qualquer concreto armado, não protegido,

é oxidado. Para estimar a vida útil do CRED-E, exposto à chuva ácida, substitui-se a

porosidade potencial, Pp = 1,5%, na Eq. 5.19, obtendo-se como resultado o tempo estimado de

2 anos. Para o concreto CREF, também sem proteção, a porosidade absoluta é Pp = 3,9% e o

tempo de vida útil estimado é igual a 14 anos. A durabilidade do CRED-E sem proteção e sob
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a ação de chuva ácida tem uma vida útil reduzida em 85% quando comparada ao concreto de

referência, CREF, sob as mesmas condições. Portanto, os concretos convencionais e os

produzidos com agregados reciclados empregados em regiões urbanas e/ou industrializadas

devem ser protegidos, monitorados e receber manutenção continuada, para que a durabilidade

prevista em projeto seja atingida, para que seja resguardada a segurança dos usuários e

minimizados os impactos ambientais.

Ficou comprovada pela análise das fotomicrografias que os compostos da pasta de cimento

na zona de transição, os descolamentos dos grânulos da pasta de cimento Portland e as

substâncias lixiviadas da argamassa aceleram o processo de degradação do concreto,

principalmente dos concretos produzidos com agregados reciclados reciclados.

Através da microscopia eletrônica de varredura verificou-se a formação de hidróxido de

cálcio, bicarbonatos solúveis, etringita, silicatos hidratados, poros capilares e microfissuras

que causam prejuízos à durabilidade dos concretos atacados por ácido carbônico.

Através da difração de raios-X, constatou-se a variação qualitativa e quantitativa de

compostos químicos presentes nos concretos, antes e depois do ataque das amostras por ácido

carbônico, o que confirma o efeito da chuva ácida, dos centros urbanos e/ou industrializados,

sobre os concretos.

Constatou-se que a deposição dos rejeitos de construção civil e/ou infraestrutura que

contenham restos de concreto, sujeitos à ação de chuva com pH baixo, acarreta a degradação

de áreas sadias e a mineralização das águas, o que implica em mudar o conceito de “entulho

de concreto”, para: “resíduos de concreto” cuja definição assume a forma: “resíduos

descartados pelas obras de construção civil e/ou de infraestrutura, compostos por materiais

de demolição, restos e desperdícios de obras, que contenham concreto e sejam passíveis, ou

não, de reutilização, reaproveitamento e reciclagem”.

 A denominação de resíduos de construção irá influenciar a maneira com que os materiais

de construção civil e de infraestrutura, descartados pelas obras, serão tratados pelos geradores,

administradores públicos e pelos pesquisadores empenhados em minimizar as agressões

produzidas ao meio ambiente. Constatou-se que o resíduo de concreto não constitui um

material inerte sob a ação de chuva ácida que ocorre em regiões urbanas e/ou industrializadas,

como ocorre nas Cidades de Guaratinguetá e Taubaté, pertencentes à Região do Vale do

Paraíba; Santo André e São Caetano do Sul, pertencentes à Região do ABC, Cidades situadas

no Estado de São Paulo. Os resíduos de concreto, independentemente da origem e da

constituição mineralógica, se comportam de maneira análoga quando submetidos ao ataque de
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chuva ácida. A deterioração da pasta de cimento Portland por ação do ácido carbônico libera

compostos formados por SiO2, K
+, Na

+, Fe
2+, Al3+ Ca

2+, Mg
2+, Mn

2+,  SO4
2- e Cd

2+, conforme

ficou demonstrado na Tabela 5.6.

Os íons provenientes da decomposição dos resíduos de concreto presentes nas águas de

chuva ácida contribuem para a mineralização dos cursos d’água que alteram as condições das

águas naturais, motiva à proposta para que os resíduos de construção descartados pelas obras

de construção civil passem a pertencer à Classe II da norma NBR 10004 considerando-os

como material “não inerte”.  

  Conclui-se que os resíduos de concreto são “não inertes”, mineralizam as águas,

alteram os solos e devem pertencer à Classe II da NBR 10004 da ABNT. Portanto, os

resíduos de concreto devem ser reciclados para minimizar os impactos ambientais. O

concreto produzido com agregado reciclado deve receber proteção para que não seja

atacado por chuva ácida e tenha a sua vida útil prolongada.
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ANEXO A

DESCRIÇÃO DA MONTAGEM DO EXTRATOR DE SOXLET ADAPTADO

1. Aparelho aerador / compressor de ar;

2. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,008m e φe =  0,004m, comprimento de 0,12m;

3. Equipo de macro – gota para aplicação de soluções parenterais;

4. Proveta com graduação permanente, com base redonda de vidro, calibrada a 20o C.

Capacidade de 0,001m3;

5. Tubo de polietileno φ = 0,006m e comprimento de 0,10m;

6. Proveta com graduação permanente, com base redonda de vidro, calibrada a 20o C com

capacidade para 0,001m3;

7. Tubo de polietileno φ = 0,006m e comprimento de 1,00m;

8. Equipo de macro gota para aplicação de solução paramentais;

9. Reservatório plástico com capacidade para 0,002m3;

10. Funil analítico raiado com haste longa e ângulo de 60o;

11.  Vidro de relógio;

12. Kitasato, calibrado a 20o C. Capacidade com 0,001 m3;

13. Tubo cirúrgico de látex (re. 202) φe = 0,008m e φi = = 0,004m e comprimento de 1,20m;

14. Tubo φe = 0,003m, φi = 0,0015 e comprimento igual a 0,030m;

15. Braçadeira de vedação;

16. Tubo cirúrgico de látex (ref, 202) φe = 0,008m e φi  = 0,004m e comprimento de 0,10m;

17. Torneira três vias tipo “T”, com macho de vidro para vácuo com φe = 0,001m, φi =

0,004m e hastes de comprimento igual a 0,10m;

18. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe = 0,008m e φi  = 0,004m e comprimento de 0,24m;

19. Manômetro φe = 0,006m e φi  = 0,004m e altura igual a 0,20m contendo mercúrio; escala

em “mm”, precisão de ±  1mm;

20. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe = 0,008m e φi  = 0,004m e comprimento de 0,10m;

21. Tubo de vidro em “L” de φe = 0,007m e hastes de 0,10m e 0,05m;

22. Elemnyer calibrado a  20o C e capacidade de 0,00025 m3;

23. Tubo polietileno de φe  = 0,006m e φi = 0,004m e comprimento de 0,30m;
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24. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe = 0,008m e φi  = 0,004m, com comprimento igual a

0,10m;

25. Tubo de vidro de φe = 0,007m e hastes de 0,18m;

26. Pérolas de vidro φ  = 0,004m colocadas no tubo de ensaio medida a partir do fundo do

tubo de ensaio a 0,27m;

27. Tubo de ensaio φe = 0,035m, e = 0,001m e altura de 0,18m, contendo ácido fosfórico

(H3PO4);

28. Tubo de vidro em “U”, φe =  0,007m, haste maior mede 0,165m tendo sua extremidade

apoiada na lã de vidro e a menor mede 0,0022m e largura igual a 0,12m;

29. Tubo de ensaio φe = 0,035m, e = 0,0015m e altura de 0,19m, contendo CaCL2;

30. Lã de vidro colocada à altura de 0,035m, com 0,29m medido a partir do fundo do tubo de

ensaio;

31. Tubo de vidro φe =  0,006m, preenchida internamente com lã de vidro e comprimento

igual a 0,0045m;

32. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,006m e φi =  0,004m e comprimento de

0,005m;

33. Tubo de polietileno φe =  0,006m e φi =  0,004m, com comprimento de 0,0036m;

34. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,006m e φi =  0,004m e comprimento de

0,005m;

35. Tubo de vidro de φe =  0,006m e φi =  0,004m e comprimento de 0,005m;

36. Balão de três vias fundo, redondo calibrado a 20o C com capacidade de 500ml;

37. Chapa de aquecimento de potência de 1500 Watts, regulada para temperatura de 200 oC;

38. Termômetro de mercúrio com escala de (0 oC – 100 oC) e precisão de ± 1 oC;

39. Extrator de Soxlet com juntas cônicas esmerilhadas, junta superior fêmea 55/50, junta

inferior macho 24/40, e com capacidade para 200 ml até a parte superior do sifão;

40. Condensador para extrator de Soxlet, com junta cônica esmerilhada e junta inferir tipo

macho 55/40;

41. Tubo de ensaio para sustentação do corpo de prova, φe = 0,0115m, e = 0,001m  e altura de

0,074m;

42. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,008m e φi =  0,006m para entrada de água;

43. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,008m e φi =  0,006m comprimento de 0,006m;
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44. Tubo de polietileno φe =  0,006m e φi =  0,004m;

45. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,008m e φi =  0,006m comprimento de 0,006m;

46. Torneira de saída de água para refrigeração do condensador;

47. Tubo cirúrgico de látex (ref. 202) φe =  0,008m e φi =  0,006m;

48. Ventilador para refrigeração da parte superior do extrator de Soxlet;

49. Corpo de prova;

Obs.: Os frascos são  sustentados por suportes universais que não foram representados apenas,

para melhor visualização.
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ANEXO B

ABSORÇÃO DE ÁGUA PELAS AMOSTRAS DOS RESÍDUOS DE CONCRETO

B.1 - Resultado do ensaio de absorção

Tabela B.1 – Resultado do ensaio de absorção (NBR 9778)
CREF CDDE-A* CDDE-B* CDIE-C* CRED-E CREN-D

CP

No
 A

(%) (%)

A

(%) (%)

A

 (%)  (%)

A

 (%) (%)

A

(%)  (%)

A

 (%) (%)

1 6,1 6,4 7,8 7,7 8,4 14,6

2 5,9 6,8 7,7 7,8 8,5 15,2

3 6,6 6,5 7,6 7,4 9,0 15,0

4 5,8 7,0 7,8 7,4 8,8 15,8

5 6,2 6,6 7,7 7,7 8,2 14,3

6 6,0

6,1

6,5

6,8

8,0

7,7

7,1

7,5

8,5

8,6

16,1

15,2

(*) Umidade determinada nas amostras coletadas nas obras

A A A A A A
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ANEXO C

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO

C.1 - Ensaio de resistência à compressão simples

Tabela C1 – Ensaio de resistência à compressão simples (NBR 5739)
CREF  a/c = 0,54 CREN-D  a/c = 0,83 CRED-E  a/c = 0,70

CP

No

fc28

(MPa) (MPa)

CP

 No

fc28

(MPa) (MPa)

CP

No

fc28

(MPa) (MPa)

1 33,2 1 5,6 1 28,1

2 30,5 2 6,2 2 27,5

3 31,2 3 5,3 3 26,7

4 32,0 4 6,5 4 28,2

5 31,5 5 6,0 5 26,8

6 30,5

31,5

6 5,8

5,9

6 27,5

27,3

Abatimento = 6,0 ±  10 mm Abatimento = 6,0 ±  10 mm Abatimento = 6,0 ±  10 mm

fc28 fc28 fc28
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.1 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.1 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CREF”    -    IDADE:  30 dias

AMOSTRA  “CREF-1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 79,857 - - -

1 16,00 4,5 8,2 84,034 79,607 5,561 0,250 0,32

2 16,00 4,5 8,2 83,834 79,357 5,642 0,250 0,32

3 16,00 4,7 8,0 84,110 79,791 5,413 -0,434 -0,55

4 16,00 4,5 7,9 83,810 79,441 5,500 0,350 0,44

5 16,00 4,7 7,9 83,667 79,871 4,753 -0,430 -0,55

6 16,00 4,6 8,1 83,267 79,471 4,776 0,400 0,50

7 16,00 4,5 8,1 83,205 79,869 4,177 -0,398 -0,50

8 16,00 4,6 7,9 83,811 79,853 4,957 0,016 0,02

AMOSTRA  “CREF-2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 42,255 - - -

9 16,00 4,6 8,2 44,255 42,267 4,703 -0,012 -0,03

10 16,00 4,6 8,1 44,055 42,317 4,107 -0,050 -0,06

11 16,00 4,5 8,0 44,150 42,255 4,485 0,062 0,08

12 16,00 4,7 7,8 43,900 42,005 4,511 0,250 0,32

 13 16,00 4,7 7,8 44,239 42,255 4,695 -0,250 -0,32

14 16,00 4,6 7,6 44,019 42,025 4,745 0,230 0,29

15 16,00 4,5 7,6 44,192 42,272 4,542 -0,247 -0,31

16 16,00 4,6 7,6 43,982 42,042 4,307 0,230 0,29

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,6 7,9 - - 4,8 - -

Total 256 - - - - 4,8 0,217 0,28

Onde:

t      = tempo em horas

pHo = pH inicial

pHf  = pH final

PM   = perda de massa acumulada em grama

pma  = perda média de massa em grama

Ma  = massa inicial da amostra em grama

pm   = perda de massa em percentagem
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.2 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.2 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CDDE-A”    -    IDADE:  2 anos

AMOSTRA  “CDDE-A1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 79,520 - - -

1 16,00 5,1 9,2 84,490 79,141 6,8 0,379 0,48

2 16,00 4,8 9,2 84,451 78,941 7,0 0,200 0,25

3 16,00 4,8 9,2 84,402 78,783 7,1 0,158 0,20

4 16,00 5,0 9,2 84,332 78,722 7,1 0,061 0,08

5 16,00 5,1 9,2 84,335 78,712 7,1 0,010 0,01

6 16,00 4,5 9,2 84,311 76,792 9,8 1,920 2,50

7 16,00 5,1 9,0 84,304 76,765 9,8 0,027 0,03

8 16,00 5,0 9,0 83,678 76,715 9,2 0,770 1,00

AMOSTRA  “CDDE-A2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 51,607 - - -

9 16,00 4,7 8,5 54,922 51,402 6,8 0,205 0,40

10 16,00 4,7 8,2 54,815 51,157 7,2 0,245 0,48

11 16,00 5,0 8,0 54,152 51,125 6,0 0,032 0,06

12 16,00 5,1 8,0 53,741 51,121 5,1 0,004 0,01

 13 16,00 5,2 8,1 53,553 51,105 4,8 0,016 0,03

14 16,00 5,0 8,0 53,547 51,042 4,9 0,063 0,12

15 16,00 5,0 7,6 53,539 51,011 5,0 0,031 0,06

16 16,00 5,0 7,5 53,521 50,998 5,0 0,013 0,03

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

U

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,9 8,6 - - 6,8 - -

Total 256 - - - - 6,8 4,2 5,2
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.3 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.3 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CDDE-B”    -    IDADE:  5 anos

AMOSTRA  “CDDE-B1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 81,468 - - -

1 16,00 4,5 8,1 88,250 81,461 8,3 0,007 0,01

2 16,00 4,5 8,0 88,191 81,423 8,3 0,038 0,05

3 16,00 5,0 8,0 88,160 81,452 8,1 -0,029 -0,04

4 16,00 5,0 7,8 88,161 81,656 8,0 -0,204 -0,30

5 16,00 5,0 7,8 88,152 81,634 7,7 0,022 0,03

6 16,00 5,0 7,7 87,872 81,315 7,8 0,320 0,40

7 16,00 4,5 7,8 87.508 81,227 7,5 0,088 0,11

8 16,00 4,7 7,9 87,437 81,212 7,5 0,015 0,02

AMOSTRA  “CDDE-B2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

U

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 41,793 - - -

9 16,00 4,6 7,8 44,389 41,112 8,0 0,681 1,63

10 16,00 4,5 7,7 43,970 40,831 7,7 0,281 0,67

11 16,00 5,1 7,9 43,899 40,713 7,8 0,118 0,28

12 16,00 4,5 7,7 43,891 40,658 7,9 0,055 0,13

 13 16,00 5,0 7,6 43,875 40,614 8,0 0,044 0,11

14 16,00 5,0 7,6 43,811 40,415 8,4 0,200 0,47

15 16,00 4,8 7,5 43,795 40,270 8,8 0,145 0,35

16 16,00 5,0 7,0 43,794 40,113 9,2 0,157 0,37

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,8 7,7 - - 8,1 - -

Total 256 - - - - 8,1 - 4,29
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.4 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.4 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CDIE”    -    IDADE:  15 anos

AMOSTRA  “CDIE-1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 79,410 - - -

1 16,00 5,0 7,8 84,477 79,380 6,4 0,030 0,04

2 16,00 5,0 7,8 84,411 79,332 6,4 0,048 0,60

3 16,00 5,0 8,0 84,182 79,271 6,2 0,061 0,08

4 16,00 4,8 8,0 84,128 79,157 6,3 0,114 0,14

5 16,00 4,8 7,9 84,110 79,013 6,5 0,144 0,18

6 16,00 5,0 7,7 84,011 78,991 6,4 0,022 0,03

7 16,00 4,5 7,8 83,991 78,950 6,4 0,041 0,05

8 16,00 5,0 7,6 83,988 78,883 6,5 0,067 0,08

AMOSTRA  “CDIE-2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 46,930 - - -

9 16,00 4,8 7,8 49,611 46,531 6,6 0,339 0,50

10 16,00 4,8 7,8 49,331 46,509 6,1 0,022 0,05

11 16,00 4,7 7,6 49,310 46,415 6,2 0,094 0,20

12 16,00 5,0 7,6 49,229 46,310 6,3 0,105 0,22

 13 16,00 5,0 7,6 49,161 46,216 6,4 0,094 0,20

14 16,00 5,1 7,7 49,014 46,101 6,3 0,115 0,25

15 16,00 4,9 7,6 48,982 46,010 6,5 0,092 0,20

16 16,00 4,9 7,6 48,971 45,998 6,5 0,011 0,02

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,9 7,7 - - 6,4 - -

Total 256 - - - - 6,4 - 2,84
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.5 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.5 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CREN”    -    IDADE:  60 dias

AMOSTRA  “CREN-1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 79,277 - - -

1 16,00 4,5 9,8 88,909 79,140 12,3 0,087 0,11

2 16,00 4,5 9,5 88,532 79,100 12,0 0,040 0,05

3 16,00 5,0 7,5 89,673 80,410 11,5 -1,310 1,65

4 16,00 4,7 7,0 89,575 80,397 11,4 0,013 0,02

5 16,00 4,8 7,5 89,183 80,633 10,6 -0,236 0,30

6 16,00 5,0 7,0 89,327 80,605 10,8 0,028 0,04

7 16,00 5,0 7,5 88,912 79,573 11,7 1,032 1,64

8 16,00 4,8 8,0 88,543 79,125 11,8 0,358 0,45

AMOSTRA  “CREN-2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 41,620 - - -

9 16,00 4,5 8,0 41,620 38,030 9,5 2,222 5,52

10 16,00 4,7 8,0 41,518 37,997 9,3 0,033 0,08

11 16,00 4,5 7,9 41,402 37,811 9,5 0,186 0,46

12 16,00 4,6 8,3 41,031 37,334 10,0 0,477 1,20

 13 16,00 4,5 8,0 39,857 37,017 7,7 0,317 0,80

14 16,00 4,3 8,0 39,659 36,951 7,3 0,066 0,16

15 16,00 4,5 8,1 39,342 36,556 7,6 0,395 1,00

16 16,00 4,5 8,0 39,101 36,271 7,8 0,285 0,71

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

u

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,6 8,0 - - 10,1 - -

Total 256 - - - - - - 14,2
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ANEXO D

ENSAIO DAS AMOSTRAS DE CONCRETO COM CHUVA ÁCIDA

D.6 –  Ensaio com chuva ácida

Tabela D.6 – Ensaio com chuva ácida

SÉRIE:  “CRED”    -    IDADE:  60 dias

AMOSTRA  “CRED-1”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

U

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 76,821 - - -

1 16,00 4,3 8,2 85,211 76,743 11,030 0,078 0,10

2 16,00 4,6 8,1 84,490 76,829 9,971 -0,086 -0,11

3 16,00 5,0 8,2 84,210 76,421 10,192 -0,400 0,04

4 16,00 4,5 8,0 84,490 76,829 9,972 0,408 -0,04

5 16,00 4,5 7,8 84,150 76,132 10,532 -0,697 0,92

6 16,00 4,7 7,8 83,482 76,774 8,737 -0,642 -0,06

7 16,00 5,0 7,6 83,233 76,485 8,823 -0,289 0,12

8 16,00 4,8 8,0 82,651 76,170 8,510 -0,315 -0,11

AMOSTRA  “CRED-2”

Ataque

No

Tempo

(horas)

pHo pHf Um

(g)

Ms

(g)

U

(%)

PM

(g)

PM

(%)

- - - - - 35,586 - - -

9 16,00 4,8 8,0 38,982 35,569 9,598 0,017 0,05

10 16,00 4,6 8,1 38,573 35,016 10,158 -0,553 1,56

11 16,00 4,7 7,8 38,914 35,696 9,015 0,680 1,90

12 16,00 4,5 8,0 38,319 35,052 9,320 -0,644 -1,82

 13 16,00 4,5 8,0 39,137 35,851 9,166 0,799 2,25

14 16,00 4,4 7,8 39,010 35,621 9,514 -0,230 -0,65

15 16,00 4,6 7,6 39,019 35,857 8,818 0,236 0,66

16 16,00 4,5 7,6 38,469 35,287 9,017 -0,570 -1,60

Resultados

Tempo

(horas)

pHo pHf Mu

(g)

Ms

(g)

U

(%)

PM

(g)

PM

(%)

Média - 4,6 7,9 - - 9,5 - -

Total 256 - - - - 9,5 - 3,21
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.1 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.1 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CREF

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,250 - 2,11 6,7

2 0,250 - 3,90 7,00

3 - 0,434 2,40 7,60

4 0,350 - 2,54 8,00

5 - 0,430 2,73 8,60

6 0,400 - 2,90 9,10

7 - 0,398 3,23 9,60

8 0,016 - 3,24 9,60

9 - 0,012 3,25 9,60

10 - 0,050 3,27 9,70

11 0,062 - 3,30 9,80

12 0,250 - 3,40 10,00

13 - 0,250 3,50 10,2

14 0,230 - 3,60 10,5

15 - 0,247 3,70 10,8

16 0,230 - 3,80 11,1

  Notação:
Po Porosidade inicial (%)

Ppm Porosidade por perda de massa (%)

Pgm Porosidade por ganho de massa (%)

Pp Porosidade potencial (%)

Pa Porosidade potencial absoluta (%)

Gm Ganho de massa (g)

Pm Perda de Massa (g)
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.2 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.2 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CDDE-A

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,379 - 2,47 7,3

2 0,200 - 2,56 7,5

3 0,158 - 2,62 7,71

4 0,061 - 2,65 7,80

5 0,010 - 2,66 7,83

6 1,920 - 3,48 10,24

7 0,027 - 3,49 10,27

8 0,770 - 3,82 11,24

9 0,205 - 3,90 11,48

10 0,245 - 4,01 11,80

11 0,032 - 4,02 11,83

12 0,004 - 4,02 11,83

13 0,016 - 4,03 11,86

14 0,063 - 4,06 11,95

15 0,031 - 4,07 11,98

16 0,013 - 4,08 12,01
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.3 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.3 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CDDE-B

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,007 - 2,71 7,72

2 0,038 - 2,73 7,77

3 - 0,029 2,74 7,80

4 - 0,204 2,83 8,06

5 0,022 - 2,84 8,09

6 0,320 - 2,98 8,49

7 0,088 - 3,02 8,60

8 0,015 - 3,03 8,63

9 0,681 - 3,23 9,20

10 0,281 - 3,35 9,54

11 0,118 - 3,40 9,68

12 0,055 - 3,43 9,77

13 0,044 - 3,45 9,82

14 0,200 - 3,54 10,08

15 0,145 - 3,60 10,25

16 0,157 - 3,67 10,45
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.4 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.4 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CDIE-C

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,030 - 2,53 7,52

2 0,048 - 2,55 7,58

3 0,061 - 2,58 7,67

4 0,114 - 2,63 7,82

5 0,144 - 2,69 7,99

6 0,022 - 2,70 8,02

7 0,041 - 2,72 8,08

8 0,067 - 2,75 8,17

9 0,339 - 2,90 8,62

10 0,022 - 2,91 8,65

11 0,094 - 2,95 8,77

12 0,105 - 2,99 8,86

13 0,094 - 3,03 9,00

14 0,115 - 3,08 9,15

15 0,092 - 3.12 9,27

16 0,011 - 3,13 9,30
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.5 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.5 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CREN-D

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,087 - 5,33 15,33

2 0,040 - 5,35 15,39

3 - 1,31 5,92 17,03

4 0,013 - 5,93 17,05

5 - 0,236 6,03 17,34

6 0,028 - 6,05 17,40

7 1,032 - 6,50 18,70

8 0,358 - 7,72 19,30

9 2,222 - 7,93 21,91

10 0,033 - 8,07 21,97

11 0,186 - 8,10 22,20

12 0,477 - 8,27 23,48

13 0,317 - 8,40 23,31

14 0,066 - 8,07 23,30

15 0,395 - 8,10 23,78

16 0,285 - 8,27 24,16
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ANEXO E

POROSIDADE POTENCIAL ABSOLUTA ACUMULADA

E.6 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Tabela E.6 – Porosidade potencial absoluta acumulada

Concreto CRED-E

Ataque No Pm (g) Gm (g) Vvp (cm3) Pa (%)

1 0,078 - 2,88 8,70

2 - 0,086 2,92 8,82

3 - 0,400 3,09 9,33

4 0,408 - 3,27 9,88

5 - 0,697 3,57 10,78

6 - 0,642 3,85 11,63

7 - 0,289 3,97 11,99

8 - 0,315 4,11 12,41

9 0,017 - 4,12 12,44

10 - 0,553 4,36 13,17

11 0,680 - 4,65 14,04

12 - 0,664 4,93 14,89

13 0,799 - 5,29 15,95

14 - 0,230 5,37 16,22

15 0,236 - 5,48 16,55

16 - 0,570 5,72 17,28


