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No meio de qualquer dificuldade encontra-se a 

oportunidade. 

Albert Einstein 



RESUMO  

Nos últimos anos, diante da necessidade de gerar menor impacto sobre o ambiente, reduzir o 

consumo de energia, e, também, devido à utilização de recursos oriundos de fontes não 

renováveis, tem surgido uma tendência mundial de reaproveitamento de resíduos. Na 

construção civil, resíduos industriais, agrícolas e da própria construção civil estão sendo 

estudados para viabilizar sua utilização em concretos e argamassas, seja como adição e/ou 

substituição ao cimento, seja como agregado. Atualmente, o Brasil não possui uma norma 

regulamentadora que trate especificamente da utilização de resíduos em matrizes cimentícias. 

Por esse motivo, é necessário ampliar o conhecimento sobre o assunto e ver com cautela o seu 

uso, principalmente, pelo fato de que as propriedades físicas e químicas de concretos e 

argamassas podem ser afetadas diretamente pela composição química dos resíduos, e, 

também, pela exposição ao intemperismo, podendo comprometer a durabilidade das estrutura 

de concreto e argamassas. Neste sentido, o Norie/UFRGS, Núcleo Orientado para a Inovação 

da Edificação, tem desenvolvido o projeto intitulado: ―Protocolo de avaliação de sistemas 

construtivos inovadores que incorporam resíduos‖ que está dentro de pesquisa 

―Desenvolvimento de métodos e metodologias para avaliação de desempenho de tecnologias 

inovadoras no âmbito do Sistema Nacional de Avalição Técnica‖ da rede de pesquisas 

FINEP/INOVATEC, que é financiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e tem 

como objetivo definir os critérios de desempenho e métodos de avaliação relativos à 

durabilidade e à vida útil de projeto de produtos e sistemas construtivos inovadores, que 

possam subsidiar futuras diretrizes SiNAT (Sistema Nacional de Aprovações Técnicas) dentro 

do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) e o 

aperfeiçoamento da NBR 15575, ―Edificações habitacionais — Desempenho‖. Diante do 

exposto, este trabalho apresenta como contribuição ao tema um estudo de sistematização do 

processo de análise dos potenciais deletérios de agregados reciclados (corte de granito, vidro, 

corte de mármore e resíduo da construção e demolição) em matrizes cimentícias. 
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1 INTRODUÇÃO 

A população mundial está aumentando exponencialmente e hoje já ultrapassa sete bilhões de 

habitantes. Junto com o aumento da população, em velocidade acelerada, vem o crescimento 

de toda estrutura social: estradas, hospitais, casas, centros comerciais, indústrias, sistemas de 

transporte. Isso é possível pelo avanço tecnológico, pelo aquecimento da economia e 

fomentado pelo aumento das necessidades humanas. Para que este crescimento seja possível é 

necessário o uso de enorme quantidade de matéria-prima e energia. 

A construção civil é o principal agente nesta transformação e, portanto, o principal 

consumidor de recursos e energia. Considerando toda a matriz em que está baseado este setor: 

extração de recursos naturais, transporte, processamento, utilização, consumo e descarte, em 

um fluxo constante, a construção civil, nos Estado Unidos (EUA), chega a ser responsável 

pelo consumo, em peso, de mais de 75% dos materiais produzidos (MATOS; WAGNER, 

1998, tradução nossa). John (2004) estima que a construção utilize algo entre 15 e 50% do 

total de recursos naturais consumidos pela sociedade. Estes valores podem servir de referência 

para os dias atuais. 

O uso de energia também é liderado por este setor, cerca de 40% do uso global, segundo o 

United Nations Environment Programme (c2009). A indústria da construção civil ao longo de 

toda sua cadeia de produção é, também, um importante gerador de CO2. 

Todo esse voraz consumo de materiais e energia gera elevada quantidade de resíduos, sendo 

assim a construção também um dos principais geradores, seja no processo construtivo, de 

demolição ou nos processos de produção de materiais voltados para esse setor. Estes resíduos 

são, em grande parte, depositados em locais inadequados dentro da malha urbana, afetando o 

trânsito, sistemas de drenagem, gerando focos de doenças e poluindo corpos de água, sem 

contar a poluição visual. Sabe-se também que os recursos naturais são limitados, assim como 

a capacidade do meio ambiente em absorver os resíduos gerados. Com isso, o comportamento 

humano vem mudando lentamente e começa a levar em conta uma visão de longo prazo para 

as ações atuais. Começam-se, então, a serem inseridas, na construção civil, práticas voltadas 

para sustentabilidade.  
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No desenvolvimento sustentável se busca produzir usando menos materiais e/ou fazendo a 

substituição de matérias-primas naturais pelo aproveitamento de resíduos, de forma a 

impactar menos sobre a natureza. Por outro lado, os produtos que incorporam resíduos não 

podem ter sua qualidade e durabilidade comprometida. Com isso, este trabalho tem a proposta 

de fazer um estudo sistematizando a análise da suscetibilidade à degradação de componentes à 

base de material cimentício a serem utilizados na construção civil, produzidos com resíduos. 

Portanto, primeiramente serão apresentados conceitos e os principais fatores que influenciam 

na durabilidade do concreto. Em seguida, foram sistematizados os processos de análise da 

suscetibilidade à degradação pela incorporação de resíduos em matrizes cimentícias. 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Resíduos com Aplicação na Construção Civil: sistematização da análise quanto ao potencial deletério e métodos 

de ensaio 

15 

 

2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: conhecidos os resíduos que têm sido empregados na 

construção civil, qual o potencial que esses materiais têm à degradação do concreto e 

argamassas, e quais ensaios podem ser empregados para analisar possíveis problemas 

relativos à durabilidade de estruturas? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundário e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo Principal  

O objetivo principal do trabalho é a apresentação de uma sistematização, elaborado a partir de 

estudos previamente realizados, elaborando um processo para avaliar a influência da 

incorporação de determinados resíduos em matrizes cimentícias do ponto de vista ambiental e 

da durabilidade dos elementos construtivos. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário do trabalho corresponde à elaboração de três quadros. O primeiro 

classifica os resíduos quanto à caracterização ambiental (NBR 10004:2004). O segundo 

relaciona os resíduos estudados com os danos que podem vir a causar em matrizes 

cimentícias, e o terceiro relaciona os potenciais deletérios e seus respectivos métodos de 

ensaios normatizados para sua determinação. 
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2.3 PRESSUPOSTO 

Os trabalhos científicos existentes sobre os diversos resíduos com uso na construção são fonte 

de informação confiável. 

2.4 PREMISSA 

A durabilidade dos elementos de uma construção é fundamental, por isso deve ser analisada a 

influência da incorporação de resíduos como adições, substituições e agregados, em matrizes 

cimentícias, quanto aos possíveis processos de degradação que por ventura possam vir a 

ocorrer. 

2.5 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a analisar quatro tipos de resíduos da construção civil (resíduo de corte 

de granito, resíduo de corte de mármore, resíduo de vidro e resíduo da construção e 

demolição) para serem utilizados como agregado em matrizes cimentícias. 

2.6 LIMITAÇÃO 

É limitações do trabalho a disponibilidade de dados sobre os resíduos estudados em trabalhos 

técnico-científicos, visto que não foram feitos estudos laboratoriais de nenhuma natureza. 

2.7 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1, e são descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) levantamento dos principais mecanismos de degradação de materiais 

cimentícios (concretos e argamassas); 

c) seleção dos resíduos estudados; 

d) levantamento de informações sobre os resíduos; 

e) levantamento de ensaios para análise dos processos de degradação de materiais 

cimentícios; 
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f) elaboração de quadros de caracterização química e mineralógica dos resíduos; 

g) elaboração de fluxogramas que sistematizem a análise do potencial deletério da 

incorporação de resíduos na forma de agregados em concretos e argamassas 

h) elaboração de um quadro de caracterização ambiental dos resíduos; 

i) elaboração de um quadro relacionando o resíduo e os possíveis processos de 

degradação que sua incorporação pode gerar; 

j) elaboração de um quadro relacionando os processos de degradação relacionados 

à incorporação dos resíduos e possível ensaio para análise; 

l) considerações finais. 

Figura 1 – Diagramadas etapas de pesquisa 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo o aprofundamento do conhecimento das normas 

que se referem aos resíduos, a busca por informações quanto aos processos de degradação de 
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concretos e argamassas e obtenção de dados específicos de cada resíduo como: processo de 

geração, caracterização ambiental, composição químico-mineralógica e potenciais deletérios.  

Em função da grande diversidade de resíduos existentes com potencial de uso em matrizes 

cimentícias, foi realizada uma seleção dos resíduos que serão analisados neste trabalho, 

optando-se por aqueles mais estudados e que apresentaram maior diversidade de referências 

bibliográficas. 

Os resíduos foram selecionados e organizados em quadros de acordo com as suas respectivas 

composições químicas. Posteriormente, foi sistematizado um processo de avaliação do 

potencial deletério destes resíduos, a partir de suas composições químicas e de ensaios 

normatizados. O processo de avaliação sugerida propõe identificar se os resíduos 

incorporados em matrizes cimentícias atendem a diferentes parâmetros normativos para serem 

incorporados, com segurança, em concretos e argamassas, evitando danos e prejuízos 

decorrentes de manifestações patológicas indesejadas. 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Resíduos com Aplicação na Construção Civil: sistematização da análise quanto ao potencial deletério e métodos 

de ensaio 

19 

 

3 CONCRETO 

Mehta e Monteiro (1994, p. 8) definem concreto como: 

[...] um material composto que consiste essencialmente de um meio contínuo 

aglomerante, dentro do qual estão mergulhadas partículas ou fragmentos de 

agregados. No concreto de cimento hidráulico, o meio aglomerante é formado por 
uma mistura de cimento hidráulico e água. 

 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994, p. 2-6), o concreto é o material mais usado em 

engenharia e cita três motivos para isso. Primeiramente, o concreto de cimento Portland 

possui excelente resistência à água, tornando um material com uso amplo. O segundo motivo 

é que o concreto também se destaca por sua facilidade de executar elementos estruturais de 

diversas formas e tamanhos. O terceiro, é que ele é um material de menor custo e alta 

disponibilidade. Além destes motivos, o concreto ainda necessita de menor consumo de 

energia para sua produção do que outros materiais e pode incorporar resíduos de diversas 

fontes como substituto de agregado ou material cimentante. Os itens, a seguir, tratam sobre a 

estrutura e a durabilidade do concreto. 

3.1 ESTRUTURA DO CONCRETO 

A estrutura do concreto é muito complexa e heterogênea, porém a macroestrutura, parte 

visível a olho nu, pode ser dividida em três fases: pasta, agregado e zona de transição entre 

pasta e agregado. Os agregados são partículas de variadas formas e tamanhos dispersas na 

pasta endurecida que, por sua vez, se caracteriza por ser o meio ligante composto de uma 

massa contínua (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 17, 18). 

3.1.1 Cimento Portland 

Mehta e Monteiro (1994, p. 23, 188) descrevem o cimento Portland anidro como um 

aglomerante hidráulico caracterizado por ser um pó cinza composto de partículas angulares 

com 1 e 50 μm de tamanho. É produzido pela moagem do clínquer com uma pequena 
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quantidade de sulfato de cálcio, sendo que o clínquer é obtido através da mistura de calcário 

(carbonato de cálcio) com argila em reações em forno à alta temperatura, resultando em uma 

mistura heterogênea composta por óxidos de cálcio e sílica, alumina e óxido de ferro. 

As reações químicas que ocorrem durante o processo de produção do clínquer podem ser 

aproximadamente representadas da seguinte forma: 

                        

                            
}  {

         

         

          

                

 

O carbonato de cálcio, CaCO3, está presente naturalmente como pedra calcária, giz, mármore 

e conchas do mar. São, portanto, fontes de cálcio, contendo, também, argila e dolomita como 

as principais impurezas. Argilas e xistos são fontes preferenciais de sílica para a produção de 

silicatos de cálcio por reagirem mais facilmente que quartzos e arenitos. Além disto, argilas 

ainda apresentam alumina (Al2O3) e frequentemente óxidos de ferro (Fe2O3) e álcalis 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 188). A composição química do cimento Portland, embora 

consista de vários compostos de cálcio, tem os resultados de análise química expressos em 

termos dos óxidos dos elementos presentes (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 190), como 

mostra o quadro 1. 

Quadro 1 – Principais compostos do cimento Portland 

Óxido Abreviação Composto Abreviação 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S 2 CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.S03 C4A3S 

SO3  ̅ 3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 

H2O 
H CaSO4.2H2O CSH2 

(fonte : MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 190) 
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Neville (1997, p. 29-30) explica: 

Na realidade, os silicatos dos cimentos não são compostos puros, mas contêm óxidos 

secundários, em pequenos teores em solução sólida. Estes óxidos têm efeito 
significativo nos arranjos atômicos, nas formas cristalinas e nas propriedades 

hidráulicas dos silicatos. 

[...] 

Além dos compostos principais [...] existem compostos secundários, como MgO, 

TiO2, MnO2, K2O e Na2O; eles não chegam a mais do que uma pequena 

porcentagem da massa de cimento. Dois compostos secundários apresentam 

particular interesse: os óxidos de sódio e de potássio, Na2O e K2O, conhecidos como 

os álcalis [...]. Descobriu-se que eles reagem com alguns agregados [...] e também 

constatou que eles influenciam a velocidade de aumento da resistência do cimento 

[(NEVILLE1, 1959, p. 963-984)] 

 

As proporções reais dos diversos compostos do cimento variam consideravelmente, podendo 

se obter diferentes tipos de cimento proporcionando adequadamente as matérias primas 

(NEVILLE, 1997, p. 30). A tabela 1 mostra os limites da composição de óxidos dos cimentos 

Portland. 

Tabela 1 – Composição de óxidos dos cimentos Portland 

Óxido Teor (%) 

CaO 60 – 67 

SiO2 17 – 25 

Al2O3 3 – 8 

Fe2O3 0,5 – 0,6 

MgO 0,5 – 4,0 

Álcalis 

(equivalente em Na2O) 

0,3 – 1,2 

SO3 2,0 – 3,5 

(fonte: NEVILLE, 1997, p. 31) 

 

 

                                                        
1 NEVILLE, A. M. Role of cement in creep of mortar. Journal of American Concrete Institute, v. 55, p. 963-

984, 1959. 
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3.1.2 Agregados 

Os agregados não entram em reações químicas complexas com a água e normalmente sua 

resistência não é fator determinante na resistência do concreto. Isso ocorre, porque, à exceção 

dos agregados leves, apresentam resistência várias vezes superior a da matriz da pasta e a da 

zona de transição. Assim, usualmente, são tratados como material de enchimento e inerte, 

representando cerca de 60% a 80% do volume do concreto. Entretanto, este ponto de vista 

tradicional está sendo questionado. A porosidade, a composição mineralógica, a forma e 

textura superficial do agregado determinam as propriedades dos concretos no estado fresco. A 

porosidade e a composição mineralógica do agregado afetam a resistência à compressão do 

concreto. A dureza, módulo de elasticidade e sanidade influem nas propriedades do concreto 

endurecido (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 239, 255). 

Neville (1997, p. 125) ressalta a influência do agregado nas propriedades do concreto: 

[...] O agregado não só pode influenciar a resistência do concreto, pois agregados 

com propriedades indesejáveis podem não apenas produzir um concreto pouco 
resistente, mas também podem comprometer a durabilidade e o desempenho 

estrutural do concreto. 

O agregado antes era tido como material inerte disperso por entre a pasta de cimento 

principalmente por razões econômicas. [...] Na verdade, o agregado não é inerte na 

exata acepção da palavra e suas propriedades físicas, térmicas e, às vezes químicas 

têm influência no desempenho do concreto. 

3.1.2.1 Origem dos agregados 

Os agregados podem ter diferentes origens. Agregados oriundos de jazidas naturais, como 

areia, pedregulho e pedra britada, são denominados agregados naturais. Os agregados 

artificiais são materiais processados termicamente, como, por exemplo, argila ou folhelho 

expandido. Também entram nesta classificação os resíduos industriais, como escória de alto 

forno e cinza volante. Além destes, podem ser empregados como agregado no concreto, 

resíduos selecionados de rejeitos urbanos e concreto reciclado de demolições e de pavimentos 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 240). 

3.1.2.2 Agentes deletérios nos agregados 

Deve-se ter atenção especial com os agregados quanto à presença de substâncias com 

potencial deletério ao concreto. É o caso de impurezas orgânicas que podem interferir nas 

reações químicas de hidratação. Outro caso é presença de argila e outros materiais finos, 
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como silte e pó de pedreira, que podem criar uma película superficial no agregado interferindo 

na aderência com a pasta de cimento. Agregados contaminados com sal, como, por exemplo, 

areias extraídas do mar e de desertos devem ser beneficiadas, caso contrário, podem levar à 

corrosão da armadura induzida por cloretos além de provocar eflorescência ao absorver a 

umidade do ar (NEVILLE, 1997, p. 150-153). 

Partículas não sãs são aquelas que não conseguem manter sua integridade ou que resultam em 

expansão e desagregação quando expostas ao congelamento ou à agua e por isso 

comprometem a durabilidade do concreto. É o caso de xistos e outras partículas de baixa 

massa específica e matérias de corpo mole, como argila, madeira e carvão, pois podem 

resultar em falhas ou esmagamento do concreto. Além disso, altos teores destas partículas 

podem comprometer a resistência do concreto. O carvão pode, também, se expandir e em 

grandes quantidades e em partículas de tamanho reduzido pode perturbar o processo de 

hidratação da pasta de concreto (NEVILLE, 1997, p 153,154). 

Pode ocorrer a transformação de mica para outras formas na presença de agentes ativos do 

cimento. Na forma livre em agregado, a mica influencia aumentando a demanda de água e 

diminuindo a resistência do concreto (DEWAR
2
, 1963 apud NEVILLE, 1997, p. 154). 

Gesso e outros sulfatos são prejudiciais ao concreto, sendo permitidos apenas em baixas 

concentrações (SAMARAI
3
, 1976, p. 130-142 apud NEVILLE, 1997, p. 154). Sulfetos, como 

piritas ferrosas e marcassitas, são oclusões expansivas nos agregados. Estes sulfetos reagem 

com água e oxigênio formando sulfato ferroso que se decompõe resultando em hidróxido, 

enquanto os íons sulfato reagem com os aluminatos de cálcio do cimento. Podem, também, 

formar ácido sulfúrico atacando a pasta de cimento (SHAYAN
4
, 1988, p. 723-730 apud 

NEVILLE, 1997, p. 154). 

Agregados com sílica ativa, como xistos opalinos ou calcedônico, calcários silicosos, riólitos 

e tufa riolítica, dacito e tufa dacítica, andesito e tufo andesito e filitos reagem com álcalis 

                                                        
2 DEWAR, J. D. Effect of mica in the fine aggregate on the water requirement and strength of concrete. Cement 

Concr. Assoc. Tech. Rep, Londres, 1963. 

3 SAMARAI, M. A. The desintegration of concrete containing sulphate contaminated aggregates. Magazine of 

Concrete Research, v. 28, n. 96, p. 130-142, 1976. 

4 SHAYAN, A. Deterioration of a concrete surface due to the oxidation of pyrite contained in pyritic aggregates. 

Cement and Concrete Research, v. 18, n. 5, p. 723-730, 1988. 
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presentes no cimento hidratado formando produtos expansivos. O mesmo ocorre com 

agregados calcários dolomíticos (GOLDBECK
5
 apud NEVILLE, 1997, p. 158, 161). 

3.2 DURABILIDADE DO CONCRETO 

Mehta e Monteiro (1994, p. 120) definem a durabilidade do concreto de cimento Portland 

como sendo a ―[...] capacidade de resistir à ação das intempéries, ataques químicos, abrasão 

ou qualquer outro processo de deterioração; isto é, o concreto durável conserva a sua forma 

original, qualidade e capacidade de utilização quando exposto ao meio ambiente.‖. 

Os principais fatores que afetam a durabilidade do concreto são: a presença de agentes de 

deterioração do concreto, composição do cimento e agregados e a forma da estrutura dos 

corpos de concreto. 

A água é considerada o principal agente tanto na criação quanto na destruição de muitos 

materiais, incluindo o concreto, para o qual é considerado o fator central dos problemas de 

durabilidade. Em materiais porosos é a causa de muitos tipos de processos físicos de 

degradação, assim como pode ser fonte de processos químicos de degradação através do 

transporte de íons agressivos ou em forma de água pura ou mole (MEHTA; MONTEIRO, 

1994, p. 121). 

A durabilidade do concreto está diretamente relacionada com a facilidade dos fluidos, tanto 

líquidos quanto gasosos, em ingressar no concreto e se deslocar no seu interior. A 

penetrabilidade está ligada à porosidade, que é a proporção ocupada pelos poros em um corpo 

sólido. Depende da configuração da estrutura da pasta de cimento hidratada para que os 

fluidos possam se deslocar pelo interior do concreto. Alguns poros podem ou não contribuir 

para a permeabilidade, difusibilidade e sorção. Estas propriedades têm valores elevados se os 

poros forem interligados, contribuindo para o deslocamento de fluidos através do concreto. 

Por outro lado, são baixos, mesmo com alta porosidade se os poros forem descontínuos 

(NEVILLE, 1997, p. 482-483).  

Mehta e Monteiro (1994, p. 119) fazem referência à influência da permeabilidade na 

degradação do concreto: ―A água geralmente está envolvida em toda forma de deterioração, e 

                                                        
5 GOLDBECK A. J. Needed research. ASTM Sp. Tech. Publ., n. 169, p. 26-34, 1956. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Resíduos com Aplicação na Construção Civil: sistematização da análise quanto ao potencial deletério e métodos 

de ensaio 

25 

em sólidos porosos a permeabilidade do material à água habitualmente determina a taxa de 

deterioração [...].‖. 
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4 DEGRADAÇÃO DO CONCRETO: CARACTERIZAÇÃO DOS 

FENÔMENOS 

O crescimento acelerado da construção civil trouxe inovações para o setor, mas com isso, 

foram incorporadas algumas incertezas decorrentes do processo de desenvolvimento científico 

e tecnológico, de falhas e da incapacitação da mão de obra. Tudo isto foi considerado 

empiricamente como risco. Porém tem-se constatado que várias estruturas acabaram por 

apresentar desempenho insatisfatório, principalmente no que diz respeito à durabilidade e 

funcionalidade a médio e longo prazos (SOUZA; RIPPER, 1998, p. 13). 

No passado, as análises e dimensionamentos de estruturas de concreto eram realizados 

somente considerando a resistência mecânica estrutural. Atualmente, sabe-se que o concreto, 

como material de construção, é um material que pode alterar suas propriedades físicas e 

químicas, ao longo do tempo, em função das características de seus componentes e da 

resposta destes aos fatores externos. Sabe-se que as alterações às quais o concreto está 

suscetível podem comprometer o desempenho estrutural. Estes processos são denominados de 

fenômenos de degradação do concreto. Souza e Ripper (1998, p. 16-19) mostram a evolução 

da preocupação com o desempenho do concreto além da resistência mecânica: 

A grande maioria das normas e regulamentos que tratam do projeto e da execução de 
estruturas de concreto ainda hoje vigentes, nas mais diferentes regiões do mundo, foi 

concebida com a preocupação dominante de garantir a obtenção da mais adequada 

resistência mecânica para as diversas peças estruturais. 

[...] 

As normas e regulamentos que hoje estão em fase de produção (...) optaram por 

estabelecer os critérios que permitem aos responsáveis individualizar, 

convenientemente, modelos duráveis para as suas construções, a partir da definição 

de classes de exposição e de seus componentes em função do tipo de deterioração a 

que estarão submetidas [...]. 

 

Portanto, um projeto bem elaborado deve assegurar, além da segurança aos esforços de carga 

da estrutura, desempenho frente aos processos de degradação, garantindo desempenho 

satisfatório ao longo da vida útil da construção. Para que isso seja possível, é indispensável ter 

conhecimento da origem das possíveis deteriorações das estruturas para que se possa preveni-

-las ou, em último caso, para proceder reparos, garantindo assim o seu desempenho. 
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Podem-se separar as causas da degradação do concreto quanto a sua natureza: físicas, 

químicas, biológicas e por ação do homem. Esta classificação tem apenas propósito de 

explicar sistematicamente e individualmente cada um dos processos de degradação do 

concreto, visto que, normalmente, resulta da ação combinada de mais de um processo de 

degradação. Estes fenômenos, assim classificados, são detalhados nos próximos itens. 

4.1 CAUSAS FÍSICAS DA DEGRADAÇÃO DO CONCRETO 

As causas físicas da deterioração do concreto podem ser separadas em duas categorias que 

dizem respeito à forma de degradação causada: por desgaste superficial ou por fissuração, 

como mostra a figura 2. Essas formas de degradação são descritas a seguir. 

Figura 2 – Causas físicas da degradação do concreto 

 

(fonte: adaptada de MEHTA; MONTEIRO, 1994) 
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4.1.1 Degradação por desgaste superficial 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994, p. 129) e DNIT 090/2006-ES, o desgaste superficial 

ocorre pela perda progressiva de massa da superfície da estrutura de concreto, podendo ser 

devido à abrasão, erosão ou cavitação, ou seja: 

a) abrasão se refere ao atrito seco que resulta em perda gradual e contínua da 

superfície; 

b) erosão designa o processo de desgaste pela ação abrasiva de um fluido 

contendo partículas sólidas em suspensão. Ocorrendo com maior intensidade 

em obras hidráulicas, como, por exemplo, revestimento de canais, vertedouros 

e tubulações para transporte de água ou esgoto. A taxa de erosão superficial é 

influenciada pelo tamanho, dureza, forma, massa específica e velocidade das 

partículas transportadas pelo fluido; 

c) cavitação é a perda de massa pela formação de bolhas de vapor na superfície do 

concreto e a sua subsequente ruptura. 

 

Mehta e Monteiro (1994, p. 129) destacam as consequências da abrasão no concreto: 

A pasta de cimento endurecida não possui alta resistência ao atrito. A vida útil do 

concreto pode ser seriamente diminuída sob condições de ciclos repetidos de atrito, 

principalmente quando a pasta de cimento do concreto possui alta porosidade ou 

baixa resistência, e é inadequadamente protegida por um agregado que não possui 

resistência ao desgaste. 

4.1.2 Fissuração 

A fissuração, por causas físicas, podem ocorrer através dos processos descritos a seguir. 

4.1.2.1 Cristalização de sais nos poros 

A cristalização a partir de uma solução salina, sem que haja ataque químico ao cimento, pode 

provocar tensões nos poros suficientemente elevadas para produzir fissuração. A cristalização 

pode ocorrer apenas quando a concentração de soluto excede a concentração de saturação a 

certa temperatura. Sendo que, quanto maior a relação da concentração de soluto pela 

concentração de saturação, maior a pressão interna dos poros suficientes para produzir 

fissuração (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 133). 
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4.1.2.2 Gradiente de temperatura 

O estabelecimento de estados de tensões diferenciados em seções distintas de um mesmo 

elemento e a criação de um estado de sobretensão, gerado por contração ou dilatação térmica, 

é situação que normalmente gera fissuras e ocorre em coberturas (SOUZA; RIPPER, 1998, p. 

7). 

4.1.2.3 Retração por secagem 

A retração do concreto é um movimento natural que ocorre na massa do concreto (SOUZA; 

RIPPER, 1998, p. 63) e pode ocorrer em dois momentos distintos. Primeiramente, pode haver 

fissuração quando o concreto ainda se apresenta no estado plástico, a perda de água para o 

meio provoca retração somente se a taxa de perda de água por evaporação exceder a taxa de 

água disponível para exsudação. O outro momento, ocorre depois da pega, resultando da 

continuação da hidratação dos componentes da pasta de cimento sem migração de umidade da 

pasta para o meio. Desta forma há, portanto, a remoção da água presente nos poros capilares 

pela hidratação do cimento ainda não hidratado (NEVILLE, 1997, p. 423-425), resultado em 

retração e fissuramento. 

4.1.2.4 Recalques diferenciados, sobrecarga e impacto 

Alterações nas condições de estabilidade e compressibilidade do solo de fundação podem ser 

geradas por alteração no nível do lençol freático ou novas escavações. Estas alterações podem 

ser responsáveis pelo aparecimento de recalque das fundações. Outra forma de geração de 

sobretensões são as sobrecargas. Mais comuns de acontecerem em depósitos, na substituição 

de máquinas nas indústrias, na mudança de propósito funcional da edificação. Além disso, os 

impactos gerados por veículos podendo comprometer somente as camadas mais superficiais 

ou todo o elemento da estrutura atingido (SOUZA; RIPPER, 1998, p. 47-50). 

4.1.2.5 Fluência 

A fluência é um fenômeno reológico e ocorre quando uma estrutura é submetida a uma carga 

constante por um longo período de tempo. O carregamento constante, ao qual a estrutura está 

submetida, gera tensões que, dependendo da magnitude e duração, resultam na perda de água 

adsorvida pelo C-S-H. Desta forma, as deformações aumentam mesmo sem aumentar a carga. 

Neste processo, a umidade relativa do meio em que se encontra a estrutura tem influência 
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direta na fluência, sendo que maior será a fluência quanto menor a umidade relativa 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 92). 

4.1.2.6 Carga cíclica 

A estrutura ao ser submetida a carregamentos cíclicos faz com que o componente entre em 

fadiga, ou seja, há uma redução na capacidade de resistência do elemento e com isso surgem 

sobretensões que podem criar fissuras no concreto podendo resultar no colapso da estrutura. 

Isto acontece porque a estrutura se deforma ao ser solicitada por forças inferiores à sua 

resistência. Quando o carregamento é cessado há um alívio de tensões, porém a estrutura não 

volta completamente ao seu estado original, permanecendo um resíduo da deformação que 

acarreta na redução da capacidade de carga da estrutura (NEVILLE, 1997, p. 341-349). 

4.1.2.7 Ação do gelo-degelo 

Em climas frios a ação do congelamento pode trazer grandes danos às estruturas de concreto. 

É um efeito muito complexo, pois é relacionada com a microestrutura do material e às 

variadas combinações de condições ambientais que podem ocorrer. Logo, uma estrutura pode 

ser resistente ao congelamento sob uma certa condição ambiental, mas pode ser destruída sob 

uma outra. O congelamento da água nos poros gera sobrepressões e faz com que eles 

expandam. A sequência de ciclos de gelo-degelo causa fissuração e destacamento. A 

incorporação de ar no concreto pode ser uma maneira efetiva de reduzir o risco de danos ao 

concreto pela ação do congelamento (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 134). 

4.1.2.8 Exposição ao fogo 

O concreto, se comparado a outros materiais, apresenta um bom comportamento quando 

exposto ao fogo, pois não emite gases tóxicos e é incombustível frente a altas temperaturas. 

Num incêndio, primeiramente, o calor fará com que a água presente no concreto evapore. Até 

que toda a água evaporável evapore por completo, a temperatura do concreto não se elevará 

muito. Quando a temperatura atingir cerca de 300°C, a água quimicamente combinada com 

C-S-H e os sulfoaluminatos hidratados será perdida. A decomposição do hidróxido de cálcio 

ocorrerá a cerca de 500°C e a decomposição completa do C-S-H na ordem dos 900°C, 

fissurando o concreto ou comprometendo a sua integridade. Poderá ocorrer, também, o 

lascamento superficial, em condição específica, quando a pasta de cimento contiver grandes 

quantidades de água e tiver baixa permeabilidade, gerando elevadas pressões de vapor sobre 
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altas temperaturas (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 145, 146). O quadro 2 apresenta um 

resumo dos fatores físicos de degradação abordados. 

Quadro 2 – Causas físicas da degradação do concreto 

Fator de degradação Processo Degradação 

Abrasão Desgaste superficial Perda de massa 

Erosão Desgaste superficial Perda de massa 

Cavitação Desgaste superficial Perda de massa 

Cristalização de sais nos 

poros 

Aumento de tensão nos 

poros 

Fissuração 

Gradiente temperatura Expansão/contração 

aumento de tensões 

Deformação, fissuração 

Gradiente umidade Expansão/contração 

aumento de tensões 

Deformação, fissuração 

Recalques diferenciados Variação de tensões Deformação, fissuração 

Sobrecarga e impacto Aumento dos esforços Deformação, fissuração 

Fluência Comportamento reológico Deformação, fissuração 

Carga cíclica Fadiga Deformação, fissuração 

Gelo-degelo Aumento das pressões nos 

poros 

Fissuração 

Exposição ao fogo Decomposição do C-S-H Desintegração do 

concreto 

(fonte: elaborada pelo autor) 

4.2 CAUSAS QUÍMICAS DA DEGRADAÇÃO DO CONCRETO 

O cimento Portland hidratado é muitas vezes atacado por soluções ácidas e sais, que podem 

reagir com a pasta de cimento ou com os agregados, degradando a estrutura do concreto. A 

suscetibilidade do concreto está diretamente relacionada com a sua porosidade, composição 

do cimento e agregados e as condições sob as quais ocorreu a cura. 
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Assim como as causas físicas, as químicas também podem ser divididas em categorias de 

degradação por: hidrólise dos componentes da pasta de cimento por água pura, trocas iônicas 

entre fluidos agressivos e a pasta de cimento, e reações causadoras de produtos expansivos. 

Como pode ser observado pela figura 3. 

Figura 3 – Mecanismos químicos da degradação do concreto 

 

(fonte: MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

4.2.1 Degradação por hidrólise dos componentes da pasta de cimento por 

água pura 

Águas subterrâneas, de lagos e rios contêm cátions cálcio e magnésio, geralmente 

acompanhadas dos ânions carbonato, sulfato, cloreto e sulfeto em concentrações maiores que 

150 mg/l, ou seja, é água dura e não ataca os constituintes da massa de cimento. A água pura 

da condensação de neblina ou vapor e a água mole da chuva ou da fusão de neve e gelo, 

podem conter poucos ou nenhum íons de cálcio. Estas águas ao entrarem em contado com a 
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pasta de cimento, tendem a hidrolisar ou dissolver os produtos da hidratação do cimento 

contendo cálcio. Uma vez havendo o equilíbrio entre a solução e a pasta de cimento a 

hidrólise cessaria, entretanto, isto não ocorre em caso de água corrente ou infiltração sob 

pressão, em que há a dissolução da solução e, portanto, a hidrólise seguirá ocorrendo. Isto fará 

com que a maior parte do hidróxido de cálcio seja dissolvido, expondo, assim, os outros 

constituintes cimentíceos à decomposição química. A lixiviação do hidróxido de cálcio resulta 

em perda da resistência do concreto e, também, gera a precipitação de crostas brancas de 

carbonato de cálcio na superfície, fenômeno este conhecido como eflorescência (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994, p. 149). 

A importância da água nos processos de degradação do concreto é destacada por Mehta e 

Monteiro (1994, p. 121): 

A água é um dos principais agentes no processo de deterioração. Ela é notável por 

sua habilidade de dissolver mais substâncias do que qualquer outro tipo líquido 

conhecido. Esta propriedade responde pela presença de muitos íons e gases em 

algumas águas, as quais por sua vez, tornam-se capazes de causar decomposição 

química de materiais sólidos. A permeabilidade do concreto por sua vez dá acesso 

para o interior do concreto tornando possível que haja deterioração diretamente no 

interior das peças. 

4.2.2 Reações por trocas de cátions 

Podem ocorrer três tipos de reações deletérias baseadas na troca de cátions entre soluções 

químicas e os componentes da pasta de cimento: formação de sais solúveis de cálcio, 

formação de sais de cálcio insolúveis e não expansivos e ataque químico por soluções 

contendo sais de magnésio. Essas reações são descritas a seguir. 

4.2.2.1 Formação de sais solúveis de cálcio 

A reação de troca de cátions entre soluções ácidas e os constituintes da pasta de cimento 

geram sais solúveis de cálcio, que são removidos por lixiviação. É possível citar, como 

exemplos desses ácidos, o hidroclórico, sulfúrico ou nítrico, presentes na indústria química. 

Os ácidos acético, fórmico e lático que são encontrados em produtos alimentícios. O ácido 

carbônico está presente em refrigerantes, e altas concentrações de dióxido de carbono são 

encontradas em águas naturais. A poluição gerada por veículos e indústrias é responsável por 

lançar gases ácidos no ar e, consequentemente, pela formação das chuvas ácidas, que em 

contato com as estruturas também degradarão o concreto. As soluções de cloreto e sulfato de 
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amônia, através da troca de cátions, são capazes de transformar os componentes da pasta de 

cimento em produtos altamente solúveis (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 151). 

4.2.2.2 Formação de sais de cálcio insolúveis e não expansivos 

Algumas reações entre ácidos e o hidróxido de cálcio formam sais insolúveis e não 

expansivos. Portanto sua formação pode não causar danos à estrutura, contanto que não ocorra 

a remoção destes produtos por erosão de fluxo de soluções, infiltrações ou tráfego de veículos 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 152). 

4.2.2.3 Ataque químico por soluções contendo sais de magnésio 

As soluções de cloreto, sulfato ou bicabornato de magnésio reagem prontamente com o 

hidróxido de cálcio presente na pasta de cimento formando sais solúveis de cálcio. O contato 

prolongado de soluções de magnésio com o C-S-H na pasta de cimento hidratada faz com que 

sejam perdidos íons de cálcio que são substituídos por íons magnésio, criando hidrato de 

silicato de magnésio que é associado com a perda das características cimentícias da pasta 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 152). Souza e Ripper (1998, p. 55) também dão destaque à 

ação de águas cloretadas e sulfatadas: ―Em soluções concentradas, os cloretos de amônia, de 

magnésio e de cálcio agridem fortemente o concreto e as armaduras, e o ácido sulfúrico 

destrói o cimento, mesmo quando em concentrações fracas.‖. 

4.2.3 Reações envolvendo a formação de produtos expansivos 

A degradação de estruturas de concreto, por reações que envolvem a formação de produtos 

expansivos, manifesta-se através do acréscimo de tensões internas aos poros, causando 

deformação, oclusão das juntas de expansão, deslocamentos dos elementos da estrutura, 

fissuração, lascamento e pipocamento. Os fenômenos associados a este processo de expansão 

são: ataque por sulfatos, reação álcali-agregado, hidratação retardada do hidróxido de cálcio e 

do hidróxido de magnésio livres e corrosão da armadura do concreto, que são detalhados nos 

próximos itens. 

4.2.3.1 Ataque por sulfatos 

Os sais, na forma de sólidos, não atacam o concreto, mas reagem com a pasta do cimento 

hidratado quando dissolvidos. Os sulfatos mais comuns são os de sódio, potássio, magnésio e 
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cálcio, encontrados em solos ou águas freáticas. Esses produtos reagem com os outros 

produtos da hidratação do cimento e não apenas o Ca(OH)2 (NEVILLE, 1997, p. 505) 

As reações químicas envolvendo o concreto e íons de sulfato de uma fonte externa podem se 

apresentar de duas formas, sendo que a concentração dos íons sulfato e do cátion associado na 

água de contato determina qual processo predomina. Na sua forma mais simples de reação o 

ataque por sulfato pode formar sais solúveis que são lixiviados. O ataque por sulfatos pode 

também formar sais expansivos como a gipsita e/ou a etringita, também conhecida como sal 

de Candlot. No primeiro caso, os íons de sulfato ao reagirem com hidróxido de cálcio e os 

compostos de alumina presentes na pasta do concreto formam sulfoaluminato de cálcio 

hidratado (etringita) e, em menor escala, gipsita. A expansão da etringita se deve ao 

crescimento dos cristais e a adsorção de água em meio alcalino. A formação da gipsita ocorre 

com reação de sulfato de sódio ou sulfato de magnésio tanto com hidróxido de cálcio como 

com o C-S-H da pasta de cimento Portland. No ataque com sulfato de sódio ocorre a formação 

de hidróxido de sódio como um subproduto da reação, que assegura a continuidade da 

alcalinidade do sistema que é essencial para a estabilidade do C-S-H, que tem característica 

cimentícia. Por outro lado o ataque por sulfato de magnésio forma também hidróxido de 

magnésio que é relativamente insolúvel e pouco alcalino, comprometendo assim a 

estabilidade do C-S-H da massa do cimento. Ou seja, o ataque por sulfato de magnésio é mais 

severo (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 153-154).  

A ação dos sulfatos também é destacada por Souza e Ripper (1998, p. 55) como elementos 

extremamente agressivos e que a ação de águas sulfatadas ao serem transportadas no interior 

do concreto levam à formação de sais que, ao longo de algum tempo, pode ser responsável 

pela total desagregação do concreto. Ainda, a respeito da degradação do concreto por sulfatos, 

Neville (1997, p. 507) destaca: 

As consequências do ataque por sulfatos não compreendem somente a desagregação 

por expansão e fissuração, mas também a perda de resistência do concreto devido à 

perda de coesão na pasta de cimento e a perda de aderência entre a pasta de cimento 

e as partículas de agregado. O concreto atacado por sulfatos tem uma aparência 

esbranquiçada característica. A deterioração geralmente começa nos cantos e arestas 

seguida de uma fissuração progressiva e lascamento que reduzem o concreto a uma 

condição friável ou mesmo mole. 
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4.2.3.2 Carbonatação 

A carbonatação é o processo no qual o dióxido de carbono presente na atmosfera reage na 

presença de umidade com o hidróxido de cálcio formando carbonato de cálcio. Porém, o CO2 

não reage diretamente com o Ca(OH)2. Primeiramente, o CO2, presente na atmosfera, se 

difunde para o interior do concreto, depois reage com as moléculas da água formando H2CO3, 

para depois reagir com Ca(OH)2 formando CaCO3. A real influência da carbonatação está na 

redução do pH da água dos poros fazendo com que a camada de passivação, criada pelo aço 

em meio alcalino e que o protege de reagir com o oxigênio e a água, seja eliminada 

permitindo a corrosão do aço. O deslocamento de gases para o interior dos poros do concreto 

é decorrente do gradiente de concentração e não de diferencial de pressão. A difusão em meio 

aquoso ocorre com maior velocidade do que através do ar (NEVILLE, 1997, p. 484-485, 495-

496). 

Souza e Ripper (1998, p. 75) explicam que: 

A carbonatação em si, e se ficasse restrita a uma espessura inferior à da camada de 
cobrimento das armaduras, seria até benéfica para o concreto, pois aumentaria as 

suas resistências química e mecânica. A questão é que, em função da concentração 

de CO2 na atmosfera e da porosidade e nível de fissuração do concreto, a 

carbonatação pode atingir a armadura, quebrando o filme de óxido que a protege, 

corroendo-a. 

4.2.3.3 Ataque por cloretos 

A presença de cloretos em matrizes cimentícias pode ocorrer pela incorporação de agregados 

contaminados, por água do mar ou água salobra, ou por aditivos ou outras soluções que 

contenham cloretos. O mecanismo de ataque dos cloretos é através da destruição da camada 

de passivação que envolve o aço. Primeiramente, os íons de cloro atacam reagem com os íons 

de ferro da camada de passivação formando cloreto ferroso, que por sua vez na presença de 

água formam hidróxido ferroso enquanto o íon cloreto é regenerado (NEVILLE, 1997, p. 556-

557). Conforme mostrado a seguir: 

                
                       

 

Com a camada de passivação sendo ativada por cloretos e com a presença de água e oxigênio 

ocorre a corrosão do aço. 
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4.2.3.4 Corrosão da armadura no concreto 

A corrosão do aço é um processo eletroquímico e pode resultar do contato com outros metais 

(soldas, desuniformidade do aço ou peças metálicas embutidos no concreto) e também da 

heterogeneidade do meio químico ou físico do concreto que cerca o aço. É comum em 

produtos de ferro a presença de uma fina camada de óxido de ferro impermeável fortemente 

aderida à superfície do aço, existente sob condições de meio alcalino. Esta camada de óxido 

protege o aço da corrosão. Para que possa ocorrer a corrosão do aço, esta camada de óxido de 

ferro deve ser eliminada. Isto é possível por ação eletroquímica do íon cloro na presença de 

oxigênio (conforme item 4.2.3.3) ou a partir da redução do pH, possível em condições 

especiais quando a maior parte do hidróxido de cálcio for neutralizada com o dióxido de 

carbono (conforme item 4.2.3.2) ou outro material ácido (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 

169-171). Em função destes ataques, é de grande importância dimensionar corretamente a 

espessura de recobrimento da armadura, e fazer sua execução corretamente, pois ela tem 

influência direta na proteção do aço presente no concreto. Para que ocorra a corrosão é 

necessário a presença de água e oxigênio. O mecanismo de ocorrência da corrosão é descrito 

por Neville (1997, p. 556): 

Os íons de ferro, Fe++, com carga elétrica positiva no ânodo passam para a solução, 

enquanto os elétrons livres, e- com carga elétrica negativa, passam pelo aço para o 

cátodo, onde são absorvidos pelos constituintes do eletrólito e combinam com a água 

e o oxigênio para formar íons de hidroxila, OH-. Estes íons se deslocam pelo 

eletrólito e combinam com os íons ferrosos formando hidróxido ferroso que por 

outra oxidação se transformam em hidróxido férrico (ferrugem). 

 

As reações são mostradas a seguir: 
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4.2.3.5 Reação álcali-agregado 

Reações álcali-agregado ocorrem quando a presença de álcalis liberados do cimento hidratado 

eleva muito o pH do fluído dos poros, normalmente na faixa de 13. Isto pode deixar algumas 

rochas ácidas (agregados compostos de sílica e minerais silicosos) instáveis sob exposição 

prolongada podendo gerar expansão e fissuração, levando a perdas de resistência, elasticidade 

e durabilidade do concreto. Todos os silicatos ou minerais de sílica, assim como sílica 

hidratada ou amorfa, podem reagir com soluções alcalinas, dependendo do tempo, 

temperatura e tamanho das partículas. Muitos minerais reagem, apenas, em grau insignificante 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 162).  

O produto das reações álcali-sílica é um gel higroscópico que aumenta de volume na presença 

de água, causando aumento das tensões internas que são responsáveis por fissurar o concreto. 

Estas reações ocorrem na presença de água, sendo necessário que haja, no mínimo, 85% de 

umidade a 20ºC no interior do concreto para que ocorra a reação. A reação álcali-sílica é 

muito lenta e suas consequências podem se manifestar somente após passados muitos anos 

(NEVILLE, 1997, p. 158). 

Nas reações álcali-carbonatos ocorre a formação de uma zona de reação com até 2 mm em 

torno das partículas do agregado, desenvolvendo assim uma rede de fendas e eventualmente a 

perda de adesão do agregado. Este tipo de reação ocorre entre alguns tipos de calcários 

dolomíticos e os álcalis do cimento (NEVILLE, 1997, p. 161). 

4.2.3.6 Hidratação do óxido de magnésio e óxido de cálcio cristalinos 

Os óxidos de magnésio (MgO) e de cálcio (CaO) presentes na composição do cimento em 

concentrações elevadas, podem causar expansão mediante sua hidratação e, 

consequentemente, a fissuração do concreto. Este fenômeno não ocorre nos concretos 

modernos porque há um melhor controle na produção do cimento, limitando as quantidades 

de MgO e CaO dentro de valores que não possibilitam a reação com expansão (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994, p. 167-168). 

Neville (1997, p. 70) explica: 

Se as matérias primas introduzidas no forno de fabricação de cimento contiverem 

mais calcário do que o necessário para combinação com os óxidos ácidos, o excesso 

permanecerá em condição livre. Este calcário, intensamente queimado somente se 

hidrata muito lentamente e, ocorre expansão porque o hidróxido de cálcio ocupa um 
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volume muito maior do que o óxido de cálcio livre inicial. Cimentos nessas 

condições são denominados expansivos. 

Um cimento também pode ser expansivo devido à presença de MgO, que reage com 

a água de modo semelhante ao CaO. No entanto, somente o periclásio (MgO 

cristalino) é capaz de reagir e causar problema e o MgO presente na fase vítrea é 

inócuo. Até cerca de 2% de periclásio, em relação à massa do cimento, combina com 

os compostos principais do cimento, mas teores maiores geralmente causam 

expansão e podem resultar em degradação lenta. 

4.2.3.7 Concreto na água do mar 

Estruturas marítimas costeiras e de alto mar merecem destaque por estarem expostas a 

condições severas de ataque químico, influenciados especialmente pelo pH da água do mar e 

ataques físico decorrentes da movimentação da água e vento. O concreto exposto ao ambiente 

marinho pode deteriorar como um resultado de efeitos combinados da ação química dos 

constituintes da água do mar sobre os produtos de hidratação do cimento, da expansão álcali-

agregado (quando estes forem reativos), da pressão de cristais de sais nos poros do concreto 

em faces sujeitas a ciclos de molhagem e secagem, corrosão da armadura e ações de erosão. A 

intensidade de degradação, nestes ambientes, obriga que se tenha uma atenção especial com 

as estruturas (MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 175).  

Neville (1997, p. 512) explica que: 

Quando o concreto [é] molhado com frequência pela água do mar, com períodos 

intercalados de secagem, durante os quais a água pura se evapora, parte dos sais 

dissolvidos são deixados na forma de cristais, principalmente sulfatos. Quando 

molhados novamente, esses cristais se reidratam exercendo uma força de expansão 

na pasta que os circundam. Essa deterioração superficial progressiva, conhecida 

como deterioração por sais ocorre particularmente com temperaturas altas e 

insolação intensa [...] 

 

O quadro 3 apresenta os fatores químicos de degradação do concreto. 
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Quadro 3 – Causas químicas da degradação do concreto 

Fator de degradação Processo Degradação 

Ataque por água pura Hidrólise do Ca Lixiviação  

Ataque por ácidos Formação de sais solúveis 

de Ca 

Fissuração, perda de 

resistência 

Ataque por sulfatos Formação de etringita e 

gipsita (expansivos) 

Fissuração 

Ataque por CO2 Carbonatação/destruição 

da camada de passivação 

Exposição da 

armadura 

Reação álcali-sílica Reação expansiva Fissuração 

Reação álcali-carbonato Reação formadora de 

película sobre o agregado 

Desagregação do 

concreto 

Hidratação de MgO e CaO Hidratação expansiva de 

cristais 

Fissuração 

Ataque por cloretos Despassivação e corrosão 

da armadura 

Expansão e perda de 

aderência do aço 

(fonte: elaborada pelo autor) 

4.3 CAUSAS BIOLÓGICAS DA DEGRADAÇÃO DO CONCRETO 

Os processos biológicos podem resultar em ataques químicos ou físicos. A forma de ataque 

físico ocorre pela ação de raízes na estrutura que pode gerar trincas ou fissuras na estrutura. 

Os agentes biológicos podem também resultar em ataques químicos através de processos 

fisiológicos. Por exemplo, pode haver a produção de anidrido carbônico durante o 

crescimento das raízes ou algas que porventura se instalarem em grandes poros ou fissuras 

presentes no concreto. Pode também, pela ação de fungos, ocorrer a produção de sulfetos que 

por sua vez degradam o concreto (SOUZA; RIPPER, 1998, p. 40). O quadro 4 apresenta os 

fatores biológicos de degradação do concreto. 
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Quadro 4 – Causas biológicas da degradação do concreto 

Fator de degradação Processo Degradação 

Micro-organismos  Produção de ácidos Lixiviação 

Bactérias Produção de ácidos Lixiviação 

Vegetação Esforços devido ao 

crescimento de raízes 

Fissuração, rachaduras 

(fonte: elaborada pelo autor) 

4.4 DEGRADAÇÃO DO CONCRETO PELA AÇÃO DO HOMEM 

Souza e Ripper (1998, p. 28-35, 41-49) citam várias causas humanas para degradação do 

concreto e que podem ser divididas em três fases da edificação: falhas de projeto, durante a 

etapa de execução e durante a fase de utilização. Esses tipos são descritos a seguir: 

a) as falhas durante a fase de concepção e elaboração de projeto comprometem o 

futuro desempenho da edificação e favorecem o aparecimento de 

manifestações patológicas. Podem ser por: um projeto mal concebido seja por 

incompatibilidade entre projeto estrutural e arquitetônico ou de instalações, 

consideração errada do uso ou função da edificação ou, ainda, indicação de 

materiais com propriedades não adequadas; 

b) as falhas durante a fase de execução podem ter duas origens, 

- a mão de obra com baixa qualificação tende a cometer erros como: 

escoramento mal executado, posicionamento incorreto de armaduras, 

adensamento (vibração) do concreto ineficaz, redução da espessura da capa 

de proteção da armadura, interpretação errada do projeto, uso de traços 

inadequado, falta de prumo, de esquadro e de alinhamento dos elementos 

estruturais e alvenarias, entre outros; 

- o gerenciamento inadequado pode ser citado como a principal causa pela ação 

do homem para a deterioração do concreto. Se o gerenciamento for adequado, 

as falhas cometidas pela mão de obra podem ser constatadas através de 

vistoria da obra e corrigidas. Outra forma de mal gerenciamento é a decisão 

por adotar produtos que não seguem as especificações dos projetos a fim de 

reduzir custos. 

c) durante a fase de utilização os erros mais comuns de ocorrerem são: alterações 

estruturais indevidas (demolições ou ampliações), manutenção inadequada ou 

ausência de manutenção e uso inapropriado da edificação, impróprio para o 

qual foi projetada. 
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5 USO DE RESÍDUOS COMO AGREGADO EM CONCRETOS E 

ARGAMASSAS 

Para que se possa utilizar os resíduos em concretos e argamassas, deve-se certificar de que 

estes não apresentam perigo à saúde, ao meio ambiente e que não comprometam a 

durabilidade de matrizes cimentícias. Para isso devem ser realizadas as análises descritas nos 

itens a seguir. 

5.1 ANÁLISE DA PERICULOSIDADE DOS RESÍDUOS 

Primeiramente, ao incorporar resíduos como agregados em concretos e argamassas, deve-se 

garantir que estes resíduos não apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente. Para 

isso, devem ser seguidas as prescrições da NBR 10004:2004, ―Resíduos sólidos – 

Classificação‖. Esta norma classifica os resíduos como perigosos ou não perigosos. Os 

resíduos não perigosos, ainda, são classificados como inertes e não inertes. Resíduos 

classificados como inertes tem seu uso permitido sem restrições, por outro lado, quando 

classificados como não inertes podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água, por isso, podem ser utilizados em concretos e 

argamassas desde que seja apresentado laudo comprovando que seu uso não compromete a 

durabilidade e desempenho da estrutura. Quanto aos resíduos considerados perigosos, estes 

não devem ser utilizados. 

5.2 ANÁLISE DA DURABILIDADE DE CONCRETOS E ARGAMASSAS 

Depois de ser analisada a periculosidade, devem ser analisadas as consequências que as 

características físicas e químicas dos resíduos exercem no desempenho e na durabilidade de 

concretos e argamassas que os incorporem na forma de agregado. Estas características podem 

influenciar as propriedades de concretos e argamassas tanto no estado plástico quanto no 

estado endurecido. Neste trabalho, são abordados apenas os fatores que afetam a durabilidade 

de estruturas em concreto ou argamassa com resíduos como agregado. Fatores como relação 
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água/cimento necessária, tempo de pega, trabalhabilidade, resistência, potencial pozolânico, 

entre outros não são analisados.  

5.2.1 Análise da durabilidade frente aos fatores físicos de degradação 

Deve ser analisada se a durabilidade frente aos fatores físicos de degradação em concretos e 

argamassas com resíduos incorporados na forma de agregado é atendida. Para isto, devem ser 

feitos ensaios de acordo com a finalidade que a estrutura terá. 

5.2.1.1 Estruturas sob efeito abrasivo 

No caso de estruturas expostas aos efeitos abrasivos decorrente do tráfego de veículos, deve 

ser realizado o ensaio descrito pela norma ASTM C944/C944M:2012, ―Standard Test Method 

for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by the Rotating-Cutter Method‖. De 

acordo com a descrição desta norma, este ensaio tem sido utilizado com grande sucesso na 

indicação da resistência ao desgaste de concretos e argamassas em rodovias e pontes sujeitas 

ao tráfego. As normas ASTM C418:2012, ―Standard Test Method for Abrasion Resistance of 

Concrete by Sandblasting‖, e ASTM C779/C779M:2012, ―Standard Test Method for 

Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces‖, também podem ser utilizadas para 

avaliar a resistência de concretos e argamassas ao efeito abrasivo, devendo ser analisada qual 

norma se adapta mais ao tipo de processo abrasivo atuante. 

5.2.1.2 Estruturas sob efeito abrasivo erosivo 

Para o caso de estruturas expostas à erosão, deve ser realizado o ensaio descrito pela ASTM 

C1138M-12 ―Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete (Underwater 

Method)‖. 

5.2.1.3 Estruturas sob efeito de cavitação 

Apesar de existirem vários ensaios e aparelhos propostos, não existe, até o momento, nenhum 

ensaio normatizado para avaliar a resistência à cavitação, porém, em projetos onde é previsto 

a ocorrência do efeito de cavitação devem ser tomadas medidas para minimizar estes efeitos 

sobre a estrutura, tal como alterar características da dinâmica do escoamento ou a forma do 

elemento estrutural. 
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5.2.1.4 Estruturas sob efeito do fogo 

Em estruturas expostas ao fogo, os elementos estruturais devem seguir o ensaio normatizado 

pela NBR 5628:2001, ―Componentes construtivos estruturais – Determinação da resistência 

ao fogo‖, onde prescreve ensaio destinado a determinar a resistência ao fogo de componentes 

construtivos estruturais (lajes, pilares, vigas e paredes estruturais). 

5.2.2 Análise da durabilidade frente aos fatores químicos de degradação 

Os resíduos ao serem incorporados em concretos ou argamassas, além de poderem lhes alterar 

ou conferir novas propriedades, podem, em função de suas características químicas e 

mineralógicas, provocar processos químicos afetando a durabilidade do concreto ou 

argamassa. Em função disto, devem ser realizados ensaios de forma a prevenir estas reações. 

5.2.2.1 Expansão de CaO e MgO livres 

Caso o resíduo possua em sua composição CaO e MgO livres, estes compostos podem causar 

expansão mediante hidratação, conforme descrito no item 4.2.3.4 deste trabalho.  Portanto, 

para analisar a intensidade que este fenômeno pode ocorrer, Petrucci (1980, p. 25) indica 

realizar o ensaio Le Chatelier a frio para avaliar a expansibilidade do MgO e o ensaio Le 

Chatelier a quente para avaliar a expansibilidade do CaO. Estes ensaios estão normatizados 

pela NBR 11582:2012, ―Cimento Portland – Determinação da expansibilidade Le Chatelier‖. 

5.2.2.2 Reação álcali-agregado 

Os resíduos empregados como agregado na fabricação de concretos e argamassas podem ser 

reativos com as álcalis presentes no cimento ou outros agregados, ou pode conter álcalis que 

reagem com outros agregados reativos. O processo das reações álcali-agregado está descrito 

no item 4.2.3.3 deste trabalho. Para avaliar a suscetibilidade ao efeito da reação álcali-

agregado devem ser seguidas as prescrições da NBR 15577-1:2008, ―Agregados – 

Reatividade álcali-agregado – Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas 

preventivas para uso de agregados em concreto‖. Também pode ocorrer reação álcali-

carbonatos e pode ser analisado pela ASTM C586:2011, ―Standard Test Method for Potential 

Alkali Reactivity of Carbonate Rocks as Concrete Aggregates (Rock-Cylinder Method)‖. 
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5.2.2.3 Ação de sulfatos  

Como descrito no item 4.2.3.1 deste trabalho, concretos e argamassas, se atacados por sulfatos 

provenientes de fontes externas, podem gerar produtos expansivos degradando as estruturas. 

Porém, caso o resíduo utilizado como agregado na fabricação de concretos e argamassas 

conter íons sulfato, a fonte é interna. Midgley
6
 (1958 apud NEVILLE, 1997, p. 155) indica 

testar a reatividade de agregados contendo sulfatos colocando o agregado em uma solução 

saturada de cal, onde, se o agregado for reativo se formará um precipitado gelatinoso verde 

azulado que, exposto ao ar, se transforma em hidróxido férrico. Não existem ensaios 

normatizados que avaliam o potencial deletério por ação de íons sulfato quando incorporados 

em concretos e argamassas, por isso, resíduos utilizados como agregados e que contenham 

íons sulfatos devem ter seu teor limitado conforme NBR 7211:2009, ―Agregados para 

concreto – Especificação‖ e ensaio normatizado pela NBR 9917:2009, ―Agregados para 

concreto- Determinação de sais, cloretos e sulfatos solúveis‖. 

5.2.2.4 Corrosão por íons cloretos 

A corrosão por íons cloretos pode ocorrer quando estes íons estiverem presentes em soluções 

penetrarem na matrizes cimentícias, conforme item 4.2.3.3 e 4.2.3.5. A ASTM C 1202:2012, 

―Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion 

Penetration‖, padroniza ensaios de penetração de íons cloreto. Porém, os íons cloreto podem 

ser incorporados à matrizes cimentícias através dos resíduos, como resíduos de construção e 

demolição situados em regiões de atmosfera marítima. Não existem métodos normatizados 

para avaliar o potencial deletério dos íons cloreto quando incorporados em estruturas concreto 

armadas, por isso, resíduos que contenham íons cloreto devem ter seu teor limitado conforme 

NBR 7211:2009, ―Agregados para concreto – Especificação‖ e ensaio normatizado pela NBR 

9917:2009, ―Agregados para concreto- Determinação de sais, cloretos e sulfatos solúveis‖. 

5.2.3 Análise da presença de outras impurezas 

Como citado no item 3.1.2.2, os agregados podem conter algumas impurezas como matéria 

orgânica, que pode ser determinada através do ensaio prescrito pela NBR NM 49:2001, 

                                                        
6 MIDGLEY, H. G. The staining of concrete by pyrite. Magazine of Concrete Research, v. 10, n. 29, p. 75-78, 

1958. 
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―Agregado miúdo - Determinação de impurezas orgânicas‖. Também podem conter partículas 

de argila ou outros materiais finos, cuja determinação é descrita pela NBR 7218:2010, 

―Agregados – Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis‖. Os limites para 

estes dois ensaios são determinados pela NBR 7211:2009, ―Agregados para concreto – 

Especificação‖. 
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6 ANÁLISE DOS RESÍDUOS 

Nos itens a seguir, os resíduos de corte de granito e mármore, vidro e RCD são analisados 

quanto à NBR 10004:2004 e ao potencial deletério decorrente de fatores químicos. As 

análises foram feitas através de dados obtidos por revisão bibliográfica e, portanto, não foram 

realizados ensaios laboratoriais de nenhuma natureza para obtenção dos dados. 

6.1 RESÍDUO DO CORTE DE GRANITO 

Segundo Panorama de Rochas Ornamentais na Bahia
7
 (BRASIL, 1994 apud GONÇALVES, 

2000, p. 18) ―o granito em termos geológicos é uma rocha ígnea, uniforme, de textura 

granular, constituído predominantemente dos minerais quartzo, feldspato e mica.‖. 

Gonçalves (2000, p. 24) explica que o beneficiamento do granito gera resíduos em três 

momentos: na extração do bloco, no processo de serragem e no polimento. Gonçalves (2000, 

p. 16) ainda descreve o processo de geração de resíduo por corte de granito: 

O processo de serragem ocorre pela ação de polpa abrasiva (constituída de granalha, 
água, cal e pó de rocha), conduzida por um conjunto de lâminas movimentadas pelo 

tear. Neste processo ocorre o desgaste da rocha, transformando-a em pó, porém em 

conjunto com a água, granalha e cal forma-se o resíduo de corte de granito (RCG). 

De acordo com Xavier et al. (2009, p. 6) o resíduo de corte de granito é não tóxico, não 

corrosivo e não inerte. Portanto, é possível classificar o resíduo de corte de granito como 

classe II-A pela NBR 10004:2004. As composições químicas obtidas para o resíduo de corte 

de granito estão descritas na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 BRASIL. Serviço Geológico do Brasil. Superintendência de Geologia e Recursos Minerais - Bahia. Panorama 

de Rochas Ornamentais na Bahia. Salvador, 1994. 
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Tabela 2 – Composição química do resíduo de corte de granito 

 SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

TiO2 

(%) 

SO3 

(%) 

P.F. 

(%) 

XAVIER et. al. 

(2009) 
69,20 14,60 3,49 3,21 0,032 3,13 4,49 0,16 - 1,55 

GONÇALVES 

(2000) 
59,62 12,77 9,49 4,83 1,96 2,72 5,30 - 0,03 - 

VIEIRA et. al. 

(2003) 
64,14 13,25 8,18 3,56 1,65 2,55 4,40 0,96 - - 

MOREIRA 

et. al. (2003) 
65,95 12,84 7,89 3,01 1,47 2,39 4,19 0,93 - - 

(fonte: elaborado pelo autor)8 

Apesar de conter alto teor de sílica, o granito é composto por quartzo, feldspatos, micas e 

anfíbolas, e, portanto, de acordo com Mehta e Monteiro (1994, p. 162) o granito está entre os 

minerais não reativos, não necessitando ser testado pelo seu potencial deletério por reações 

álcali-agregado. Em nenhuma literatura foram apresentados teores de CaO e MgO livres em 

sua composição, preventivamente pode ser testado o potencial de expansão por hidratação 

destes óxidos. Analisando as composições químicas obtidas pelos diferentes autores, constata-

se variabilidade entre elas. Isso ocorre por serem de fontes diferentes que possuem suas 

características próprias, também, em função dos processos e materiais utilizados no 

beneficiamento ou por contaminação na estocagem ou transporte do resíduo. A figura 4 

demonstra a análise feita para o resíduo de corte de granito, cuja metodologia foi adotada para 

os demais resíduos analisados neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 A tabela foi baseada nos autores indicados no cabeçalho, as referências estão na lista no final deste trabalho. 
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Figura 4– Análise dos potenciais deletérios relacionados a composição química 

 

(fonte : elaborado pelo autor) 

De uma forma geral, e desconsiderando as variações decorrentes dos motivos citados 

anteriormente, a análise do resíduo de corte de granito pode ser sistematizado frente à 

periculosidade e processos deletérios conforme o fluxograma representado na figura 4, para 

garantir que seu uso não comprometa a durabilidade de concretos e argamassas que 

incorporarem este resíduo. 
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Figura 5– Sistematização da avaliação do potencial deletério                                    

do resíduo de corte de granito 

 

(continua) 
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continuação 

 

(fonte: baseado em NBR 10004:2004)9 

                                                        
9 A primeira parte do fluxograma apresentado, delimitado pelo losango ―o resíduo tem origem conhecida?‖ e o 

ponto ―A‖ circunscrito, reproduz o fluxograma contido na NBR 10004:2004. A segunda parte, a partir do ―A‖ 
circunscrito, representa a análise do potencial deletério da incorporação do resíduo em matrizes cimentícias 

proposta por este trabalho. 
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6.2 RESÍDUO DO CORTE DE MÁRMORE 

Os mármores são rochas metamórficas constituídas principalmente por calcita e dolomita 

(MELLO, 2006, p. 13). Da mesma forma que o resíduo de corte de granito, Mello (2006, p. 

19-20) descreve que o resíduo de corte de mármore é gerado pelos processos de extração do 

bloco, de serragem e polimento das peças. No processo de serragem forma-se como resíduo a 

lama de serraria, que além de conter partículas da própria rocha, contém granalha e cal. 

Mello (2006, p. 41) mostra que resíduos de mármore podem ser classificados como Classe II-

A, ―resíduos não perigosos e não inertes‖. As composições químicas para o resíduo de corte 

de mármore são mostradas na tabela 3. 

Tabela 3 – Composição química do resíduo de corte de mármore 

 SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

TiO2 

(%) 

Outros 

(%) 

MELLO 

(2006) 
5,78 0,31 0,21 41,31 9,73 0,01 0,17 0,06 - 

RODRIGUES 

(2011) 
3,43 0,28 0,22 58,30 31,10 0,42 - - 6,42 

(fonte : elaborado pelo autor)10 

Da mesma forma que o resíduo de corte de granito, o resíduo de corte de mármore deve ter 

seu potencial deletério avaliado em função de reações álcali-silicatos e da análise preventiva 

da expansão por hidratação do CaO e MgO livres, pois não tem seus teores especificados. 

Outra ação deletéria que pode ocorrer é a reação álcali-carbonato em função de sua 

mineralogia ser composta por dolomita. 

Por fim, é possível sistematizar a análise da periculosidade e do potencial deletério do uso de 

resíduo de corte de mármore, desconsiderando a variabilidade na composição, que é 

consequência dos mesmos motivos citados no item anterior, através do fluxograma 

representado na figura 5. 

 

 

                                                        
10 A tabela foi baseada nos autores indicados no cabeçalho, as referências estão na lista no final deste trabalho. 
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Figura 6– Sistematização da avaliação do potencial deletério                                            

do resíduo de corte de mármore 

 

(continua) 
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continuação 

 

(fonte: baseado em NBR 10004:2004)11 

                                                        
11 A primeira parte do fluxograma apresentado, delimitado pelo losango ―o resíduo tem origem conhecida?‖ e o 
ponto ―B‖ circunscrito, reproduz o fluxograma contido na NBR 10004:2004. A segunda parte, a partir do ―B‖ 

circunscrito, representa a análise do potencial deletério da incorporação do resíduo em matrizes cimentícias 

proposta por este trabalho. 
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6.3 RESÍDUO DE VIDRO 

O vidro é considerado um material inerte. Arruda
12

 et al. (2001 apud SILVA et al., 2011) 

descreve o vidro como: 

[...] um material inorgânico formado pelo processo de fusão, que foi resfriado a uma 

condição rígida, sem cristalizar. Industrialmente pode-se restringir o conceito de 

vidro aos produtos resultantes da fusão, pelo calor, de óxidos ou de seus derivados e 

misturas, tendo em geral, como constituinte principal, a sílica ou o óxido de silício 

(SiO2), que pelo resfriamento endurecem sem cristalizar. O vidro é composto por 

areia, calcário, barrilha, alumina e corantes ou descorantes. 

Bittencurt et al. (2006, p. 460) apresentam para o resíduo de vidro a composição química 

apresentada na tabela 4. 

Tabela 4 – Composição química do resíduo de vidro 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

B2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

BaO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

SO3 

(%) 

78,10 5,09 0,00 0,21 0,00 0,43 0,00 4,96 0,86 0,10 

70,80 1,90 0,00 0,55 10,70 1,64 0,00 15,81 0,89 0,07 

80,10 2,50 12,20 0,07 0,10 0,00 0,00 4,5 0,30 0,00 

75,50 5,10 6,90 0,00 1,30 0,00 3,60 6,20 1,20 0,00 

72,60 1,40 0,00 0,10 8,20 3,80 0,00 12,60 0,80 0,30 

(fonte : BITTENCOURT et al., 2006, p. 460) 

Verifica-se uma grande variação na composição química. Isto ocorre em função do tipo de 

vidro produzido e da coloração. O provável potencial deletério do resíduo de vidro, por 

apresentar um alto teor de SiO2, está na possibilidade de ocorrência de reações álcali-

agregado, portanto deve ser analisado o potencial deletério álcali-sílica e pela presença de 

sulfatos. Diante da grande variabilidade que a composição química que este resíduo pode 

                                                        
12 ARRUDA, M. F. O.; PAMPLONA, H. C.; PAMPLONA, A. D. G. Reutilização de resíduo vítreo (pó de vidro 

tipo soda-cal) na fabricação de concreto: um estudo experimental. In: SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E A RECICLAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 4., 2001. São Paulo. Anais... Não 

paginado. 
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apresentar, é possível sistematizar a análise da periculosidade e do potencial deletério do uso 

de resíduo de vidro através do fluxograma representado na figura 6. 

Figura 7– Sistematização da avaliação do potencial deletério                                                

do resíduo vidro 

 

(continua) 
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continuação 

 

(fonte: baseado em NBR 10004:2004)13 

                                                        
13 A primeira parte do fluxograma apresentado, delimitado pelo losango ―o resíduo tem origem conhecida?‖ e o 

ponto ―C‖ circunscrito, reproduz o fluxograma contido na NBR 10004:2004. A segunda parte, a partir do ―C‖ 
circunscrito, representa a análise do potencial deletério da incorporação do resíduo em matrizes cimentícias 

proposta por este trabalho. 
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6.4 RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

A construção civil é uma das atividades que mais altera e causa impactos sobre o meio 

ambiente. Além disso, a construção civil gera grande quantidade de resíduos ao longo de toda 

vida útil da construção: execução, manutenção reforma, desocupação e demolição. Estes 

resíduos têm grande potencial para serem reutilizados pela própria construção civil, podendo 

inclusive serem utilizados em matrizes cimentícias, na forma de agregado. 

Os resíduos da construção e demolição (RCD) são muito heterogêneos, possuindo grande 

variabilidade, e, embora possam ser considerados, de uma forma geral, como inertes, a sua 

composição química e o risco de contaminação ambiental estão diretamente relacionados com 

os materiais utilizados na obra onde foram gerados (CARNEIRO et. al., 2001, p. 149). 

Portanto, podem conter resíduos classificados como perigosos como, por exemplo, tintas, 

solvente e óleos. Os materiais utilizados, por sua vez, variam de acordo com a região onde 

será executada a construção e com os processos empregados na execução. Portanto, num 

sentido amplo, a composição do resíduo da construção e demolição pode ser considerada 

como formada por: solo, areia, matéria orgânica, madeira de construção, papeis, plásticos, 

borrachas, gesso, metais, vidros, concretos, argamassas, material cerâmico, rochas e outros 

(CARNEIRO et. al., 2001, p. 165). O tabela 5 expõe a composição típica do RCD para cidade 

de Salvador. Para utilização do RCD em matrizes cimentícias é recomendável executar 

processos de lavagem e triagem prévia para retirada de elementos como vidro, madeira, 

metais, plásticos, papelão, solo, gesso e matérias orgânicas, cuja presença em matrizes 

cimentícias é indesejável, por enfraquecerem a estrutura e/ou por serem deterioráveis. 
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Quadro 5 – Composição média do RCD em Salvador 

MATERIAL 
PORCENTAGEM 

DO VOLUME 

Concreto e 

argamassa 
53% 

Solo e areia 22% 

Cerâmica vermelha 9% 

Rocha 5% 

Cerâmica branca 5% 

Plástico 4% 

Outros 2% 

(fonte: CARNEIRO et. al., 2001, p. 167) 

Diante do exposto, o RCD após triagem deve ser analisado quanto à existência de sulfatos, 

devido à possível presença de gesso no resíduo. Também, quanto à cloretos que podem estar 

presentes em resíduos de origem industrial ou provenientes de locais com atmosfera marítima. 

Expansões devido a reações álcali-agregado estão relacionadas à sílica presente em rochas e 

vidros também devem ser analisadas, e em função dos materiais empregados numa construção 

pode haver presença de cal, portanto deve ser testado quanto ao potencial de expansão da CaO 

livre. De uma forma geral, e desconsiderando as variações decorrentes dos motivos citados 

anteriormente, a análise do resíduo da construção e demolição após triagem deve ser 

generalizada podendo ser sistematizada frente à periculosidade e processos deletérios 

conforme o fluxograma representado na figura 7 para garantir que seu uso não comprometa a 

durabilidade de concretos e argamassas que incorporarem este resíduo 
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Figura 8– Sistematização da avaliação do potencial deletério                                                

do resíduo da construção e demolição 

 

(continua) 
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continuação 

 

(fonte: baseado em NBR 10004:2004)14 

                                                        
14 A primeira parte do fluxograma apresentado, delimitado pelo losango ―o resíduo tem origem conhecida?‖ e o 

ponto ―D‖ circunscrito, reproduz o fluxograma contido na NBR 10004:2004. A segunda parte, a partir do ―D‖ 
circunscrito, representa a análise do potencial deletério da incorporação do resíduo em matrizes cimentícias 

proposta por este trabalho. 
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Nos quadros 5, 6 e 7 estão representadas a classificação da periculosidade dos resíduos, as 

relações entre potenciais deletérios e os respectivos métodos de ensaio e a relação entre os 

resíduos e os respectivos potenciais deletérios, respectivamente. 

Quadro 5 – Classificação dos resíduos estudas quanto a NBR 10004:2004 

RESÍDUO CLASSÍFICAÇÃO QUANTO A NBR 

10004:2004 

Corte de 

Mármore 

Resíduo não perigoso e não inerte 

Classe II-A 

Corte de 

Granito 

Resíduo não perigoso e não inerte 

Classe II-A 

Vidro 
Resíduo não perigoso e inerte 

Classe II-B 

RCD 
Resíduo não perigoso e não inerte 

Classe II-A15 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Quadro 6 –Métodos de ensaio para avaliação do potencial deletério 

POTENCIAL DELETÉRIO ENSAIO 

Expansão por hidratação de CaO livre NBR 11582:2012 

Expansão por hidratação de MgO livre Determinação de Expansibilidade Le Chatelier 

Reação álcali-agregado pela presença 

de SiO2 no resíduo 
NBR 15577-1:2008 

Reação álcali-agregado pela presença 

de álcalis no resíduo 

Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas 

para uso de agregados em concreto 

Corrosão pela  

presença de Cl
-
 no resíduo 

Não existe ensaio normatizado. 

Não deve ser utilizado em concentrações maiores que as 

especificados pela NBR 7211:2009 

Formação de produtos expansivos pela 

presença de SO3 no resíduo 

Não existe ensaio normatizado 

Testar a reatividade de agregados colocando- o material em uma 

solução saturada de cal 

Reação álcali-carbonato ASTM C586:2011 

(fonte: elaborado pelo autor) 

                                                        
15 Esta classificação depende da origem do RCD. 
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Quadro 7 – Potencial deletério dos resíduos estudados 

POTENCIAL DELETÉRIO 

RESÍDUOS 

Corte de 

Mármore 

Corte de 

Granito 
Vidro RCD 

Expansão por hidratação 

 de CaO livre 
X X  X 

Expansão por hidratação 

de MgO livre 
X X  X 

Reação álcali-agregado pela 

presença de SiO2 no resíduo 
X X X X 

Reação álcali-agregado pela 

presença de álcalis no resíduo 
X X X X 

Corrosão pela  

presença de Cl
- no resíduo 

   X 

Formação de produtos expansivos 

pela presença de SO3 no resíduo 
   X 

Reação álcali-carbonato  X   

(fonte: elaborado pelo autor) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da crescente preocupação com questões ambientais e o grande volume de resíduos 

gerados, o reaproveitamento de produtos, subprodutos e resíduos agrícolas, indústria e da 

construção civil é fundamental para reduzir os impactos ambientais gerados pela sociedade. 

Dada como uma das alternativas para este problema, a incorporação destes resíduos pela 

construção civil, em matrizes cimentícias, pode ser realizada desde que seja feita previamente 

uma análise da sua interferência na durabilidade das estruturas. Atualmente, o Brasil não 

conta com uma norma específica que regulamente quanto à utilização de resíduos em matrizes 

cimentícias. Neste contexto, este trabalho apresentou os principais mecanismos de degradação 

de matrizes cimentícias, e juntamente com uma análise dos resíduos estudados, foram criados 

fluxogramas para, de forma sistematizada, verificar o potencial deletério que cada um dos 

resíduos analisados pode provocar quando incorporados em matrizes cimentícias. 

Neste estudo, a sistematização apresentada não contempla a contaminação do resíduo (que 

pode ocorrer no estoque e durante o transporte) e considera somente como potencial deletério 

os principais compostos químicos do resíduo (obtidos de acordo com a revisão bibliográfica). 

No entanto, outros elementos químicos com potenciais deletérios (apesar de não comum) 

podem estar presentes nos resíduos em função da variação na sua composição desencadeando 

processos de degradação, que não os considerados neste trabalho.  

Como fator limitante no desenvolvimento deste trabalho, cita-se a escassez de estudos 

voltados para a questão de manifestações patológicas vinculadas ao uso de resíduos em 

argamassas e concretos. 

A sistematização proposta é apresentada com o intuito de auxiliar e padronizar a verificação 

do potencial deletério oriundo da incorporação de resíduos em argamassas e concretos. Além 

disto, deve ser encarada como pioneira, servindo de contribuição para estudos mais 

aprofundados e elaborados sobre o assunto. 

Além dos riscos ocasionados por uma estrutura na qual há processos patológicos atuando, os 

transtornos e custos gerados para o reparo destas estruturas justificam a importância do estudo 

proposto. Outro fator que mostra a importância deste estudo, é que somado ao fato de que a 

utilização de resíduos ameniza os impactos ambientais, sua utilização em argamassas pode 

reduzir custos de fabricação e, dependendo de suas características físicas e químicas, ser 

utilizado para atribuir novas características a concretos e argamassas. Por isso, a utilização de 
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resíduos em argamassas e concreto, se feita com cautela e conhecimento, se apresenta viável e 

promissora.  
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