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RESUMO

A busca pela sustentabilidade no uso consciente de materiais na construção civil faz
com que a aplicação de recursos renováveis se torne uma necessidade. A geração
de resíduos é uma consequência direta e natural do aumento do consumo das
sociedades, em especial urbanas. Incalculáveis são os problemas ocasionados pela
disposição do lixo lançados na natureza. Já que os resíduos plásticos permanecem
na natureza por longos anos, acaba-se gerando muitos resíduos sólidos, por isso é
importante sempre ter novas alternativas para que possamos diminuir esse impacto
causado no meio ambiente, ou seja, a reciclagem do PET pode trazer muitos
benefícios, e também colabora para a preservação ambiental, já que as mesmas são
100% recicláveis. Estima-se que há no Brasil um consumo anual de aproximadamente
250 bilhões de unidades PET. Deste total, cerca de 4,7 bilhões são lançadas
indiscriminadamente no meio ambiente e 294 mil toneladas são recicladas
anualmente. Por isso o PET na construção civil já vem utilizado em produtos como
caixas d’água, tubos, e conexões, torneiras, piscinas, telhas, bancadas, pias, tintas,
vernizes e atualmente na união ao concreto armado. Esse é um reflexo de busca de
novas técnicas mais eficientes para o melhor aproveitamento dos recursos materiais
e financeiros disponíveis, eliminando assim os desperdícios e reduzindo os custos,
prazos e agregando valor ao produto final. Além da possível redução dos impactos
ambientais, os aspectos de resistência à compressão, retração plástica, aumento da
tenacidade, e durabilidade são outras vantagens do uso do PET triturado. O presente
estudo teve como objetivo avaliar a substituição parcial do agregado miúdo natural
por PET triturada, foram obtidos dois traços, um bloco de concreto sem PET, e outro
com a substituição de 15% do agregado miúdo natural, após todos os ensaios feitos
em laboratório observamos que os blocos com PET, obtiveram menor absorção de
água em relação ao bloco sem PET, ou seja, ficou menos permeável, e também se
tratou de um bloco mais compacto e mais uniforme. Os ensaios de resistência foram
feitos aos 28 e 56 dias de idade e os dois traços tiveram resultados médios similares,
toda via podemos afirmar que é viável a substituição parcial do agregado miúdo
natural pela PET triturada.

Palavras-chaves: Garrafas PET. Resíduos Sólidos. Bloco de Concreto. Reciclagem.
Meio Ambiente. PET na Construção Civil.

ABSTRACT
The search for sustainability without the use of material concepts in construction with
an application of renewable resources becomes a necessity. A generation of waste
and a direct and natural consequence of increased consumption of societies,
especially urban. Incalculable are the problems caused by the disposal of the garbage
released in nature. It is already that plastic waste remains in nature for long years, it
ends up generating a lot of solid waste, so it is always important to have new
alternatives so that we can reduce this impact caused in the environment, ie a recycling
of PET can bring many benefits, and also contributes to environmental preservation,
since they are 100% recyclable successes. It is estimated that in Brazil there is an
annual consumption of approximately 250 billion units of PET. Of this total, about 4.7
billion are released indiscriminately without environment and 294 thousand tons are
recycled annually. Therefore, PET in civil construction has already been used in
products such as water boxes, pipes, and fittings, faucets, swimming pools, tiles,
benches, sinks, paints, varnishes and currently in the union of reinforced concrete.
This is a reflection of the search for new and more efficient techniques for the best use
of available material and financial resources, thus eliminating costs and reducing costs,
deadlines and adding value to the final product. In addition to the reduction of
environmental impacts, the aspects of compressive strength, plastic retraction,
increased toughness, and durability are other advantages of the use of crushed PET.
The present study aimed at a partial replacement of the natural small aggregate by
PET crushed, two traces were obtained, one block of concrete without PET, and
another one with a 15% substitution of the aggregate, all laboratory tests. We observed
that the blocks with PET, obtained lower water absorption in relation to the block
without PET, that is, it became less permeable, and it was also a more compact and
more uniform block. The resistance tests against the measure and the days of age and
the two traits had average results, in any case, we can see a partial substitution of the
aggregate.
Keywords: PET Bottles. Solid Waste. Concrete Block. Recycling. Environment. PET
in Construction.
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1. INTRODUÇÃO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso visa proporcionar uma reciclagem
do PET, afim de diminuir o impacto gerado pelo lixo produzido na construção civil,
incorporando o mesmo como parte do agregado de um bloco de concreto e vendo que
benefícios isso pode trazer para o meio ambiente a para a construção civil.
Nos últimos anos há uma grande preocupação com a preservação do nosso
meio ambiente, e cada vez mais é necessário ver formas ou equipamentos que
possam diminuir o desperdício de resíduos, reciclando a garrafa PET que demora
muitos anos para se decompor.
De acordo com Silva, et al, (2014), novas alternativas a reutilização de
embalagens após o consumo devem ser investigadas, de forma a evitar descarga em
aterros e no meio ambiente. Além disso, significa também perdas sociais e
econômicas. Com isso aumenta a possibilidade de utilizar produtos produzidos com
tais materiais reduzindo a geração de resíduos.
Estima-se que há no Brasil um consumo anual de aproximadamente 250
bilhões de unidades PET. Deste total, cerca de 4,7 bilhões são lançadas
indiscriminadamente no meio ambiente e 294 mil toneladas são recicladas
anualmente, segundo dados do 9º Censo da Reciclagem do PET – realizado
pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET, 2011).

Em conjunto à essa problemática vivenciada pelos produtores e consumidores
de garrafas PET, temos o setor da construção civil. A construção civil assim como o
setor de embalagens teve aumento significativo na sua produção, tanto de materiais
como de edificações, devido ao crescimento populacional e intensificação do processo
de urbanização. A crescente valorização do solo urbano e do custo da mão de obra
estimulou o processo de verificação, obrigando as construtoras a buscarem formas
mais racionais, industriais e tecnológicas para os sistemas construtivos (SOUSA et
al., 2014 apud BARBOSA, 2006).
Com base nesses fatos foi produzido um bloco em concreto reciclável, afim de
tentar diminuir o impacto gerado pela PET no meio ambiente.
Desta forma o objetivo principal deste trabalho é avaliar o desempenho de um
bloco reciclável em comparação com um bloco de concreto comum, fazendo assim a
substituição parcial do agregado miúdo por pet triturada.
Com isso os objetivos específicos analisados foram:
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a) Caracterizar os materiais utilizados;
b) Determinar a dosagem do bloco de concreto sem e com o agregado
reciclável;
c) Realizar ensaios no estado endurecido;
d) Confeccionar os blocos de concreto para a sua avaliação;
e) Realizar ensaio de resistência à compressão dos blocos.
Para tanto foram desenvolvidos ensaios laboratoriais, que possibilitaram o
estudo para a implementação do PET triturado como agregado, na substituição parcial
da areia.
Assim, visando uma alternativa ecológica e também econômica para o
aproveitamento das garrafas PET, se evitará que sejam jogadas indevidamente no
meio ambiente.
Nesse contexto, o conceito sustentabilidade como a busca de um equilíbrio
entre proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica é um tema bastante
discutido, dada demanda crescente de novas moradias e os novos padrões e
requisitos de qualidade impostas pela sociedade (CÂNDIDO; BARRETO; CABRAL,
2014 apud AGOPYAN; JOHN, 2011).
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Histórico da Garrafa PET

Segundo Petry (2012) as garrafas PET, são uma opção de embalagem
descartável, leve e também barata. Apesar de hoje ser bastante conhecida em
garrafas plásticas, ela teve seu início na indústria têxtil.
A PET, foi descoberta em meados de 1941, pelos químicos ingleses Whinfield
e Dickson (ABIPET, 2012).
Entretanto, na Segunda Guerra Mundial a indústria têxtil foi bastante afetada
por falta de matéria prima e, com isso, foi preciso buscar algumas alternativas para
sair de tal crise. Durante pesquisas foi notado o aparecimento de um material
pegajoso, que quando era esticado, tinha resistentes fibras. E devido a sua
composição foi chamado de poliéster (PETRY, 2012).
“O PET continuou a ser desenvolvido e novas aplicações foram surgindo. Sua
resistência mecânica foi comprovada quando o poliéster passou a ser utilizado na
indústria de pneus, em 1962” (ABIPET, 2012).
Em 1973, o processo de injeção e sopro, desenvolvida pela Du Pont, permitiu
a introdução do PET na aplicação de garrafas, assim revolucionando o mercado de
embalagens (GALLI et al., 2011 apud FORMIGONI; CAMPOS, 2006).
De acordo com Petry (2012) as primeiras embalagens de PET surgiram nos
Estados Unidos, e nos meados dos anos 70 apareceu na Europa.
De acordo com a ABIPET (2012), as garrafas PET surgiram no Brasil em 1988.
A partir de 1993 esteve cada vez mais presente nas embalagens de refrigerante.
Atualmente o PET está presente em vários produtos como frascos de
refrigerantes, produtos de limpeza e farmacêuticos, entre outros.
No Brasil, a cada ano, a quantidade de PET reciclada vem aumentado
gradativamente.
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2.1.2 Produção do PET

O processo de produção das garrafas PET começa nas petroquímicas.
Ou seja, depois de todo o processo que é necessário para a retirada do
petróleo, eles são vendidos para os seus derivados, onde inclui-se a PET.
O processo começa com a matéria prima do polietileno, que geralmente chega
em forma de granulado. Esse granulado é derretido e fica em forma de resina, sendo
misturada com produtos que dão cor para a embalagem.
A resina PET é um polímero popular, que se tornou o melhor e mais resistente
plástico para a fabricação de garrafas. Por conta disso produz embalagens mais leves
e resistentes que as tradicionais. Assim, reduz também os custos de transporte e da
sua produção (ABIPET, 2012)
Segundo ABIPET (2012), a resina PET é produzida em duas etapas, sendo
elas:

a) O PET amorfo é obtido pela polimerização no estado liquido, com VI em torno
de 0,6. Nessa etapa é formado o demonômetro da polimerização, que forma a
agua que é retirada continuamente do meio.
O monômetro é então transferido para a polimerização, onde ocorre a poli
condensação líquida. Nesta operação o glicol é eliminado da reação com o
aumento da vi do polímero. Neste ponto, o polímero amorfo é retirado do
polimerizador, resfriado, solidificado, cortado e então armazenado.
b) Na pós-condensação no estado sólido a resina PET amorfa - obtida na primeira
fase de fabricação - é cristalizada e polimerizada continuamente (reação 3).
Nesse processo, a VI do polímero é aumentada tipicamente a 0,8dl/g.
Assim a resina pode ser embalada, estando pronta para ser comercializada.

O alto desempenho da resina faz com que ela seja o termoplástico preferido de
muitos setores. (ABIPET, 2012).
Com a resina PET podemos então produzir as garrafas, cuja produção nas
industrias é dividida em etapas, sendo elas:

a) A secagem da resina é uma das etapas mais importantes e críticas. PET é um
material higroscópico, que absorve água do meio ambiente durante seu
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armazenamento. A umidade dos grãos de PET pode atingir níveis elevados de
até 0,6% em peso, se expostos sem nenhuma proteção às intempéries por
longos períodos.
b) A alimentação é a transição entre o silo que armazena a resina e a entrada do
PET na injetora. Nesta etapa, quando necessário, são dosados aditivos a
resina PET, através de equipamentos específicos para esta finalidade. Aqui o
material encontra-se sólido, seco e a uma temperatura acima de 100 C°.
c) A plastificação é muito importante e delicada. Nesta etapa a resina PET está
no estado físico para ser injetado. Ele é aquecido e plastificado dentro do
canhão da injetora. As temperaturas aqui variam entre 265 C° e 305 C°.
d) A injeção ou, a etapa de transferência da resina PET plastificada para o molde
de pré-formas. O molde deve estar a baixa temperatura, devido à circulação
em seu interior de água gelada. O PET no molde de injeção endurece
rapidamente devido a esta baixa temperatura. Se o resfriamento fosse lento, o
PET poderia retornar parcialmente ao estado cristalizado, podendo debilitar
algumas propriedades do produto final.
Ao final desta etapa, a pré-forma está pronta, com o gargalo em sua forma
definitiva e o corpo que, na etapa seguinte, será transformado no corpo da
embalagem final.
e) No condicionamento a pré-forma recebe um tratamento térmico diferenciado,
aquecendo-se mais onde for necessário – conforme o desenho da embalagem
- otimizando o sopro. Esse condicionamento pode ser realizado de duas
maneiras diferentes, conforme o sistema adotado para o sopro das
embalagens:
No sistema de um estágio (a) é possível variar mais a produção de formas e
tamanhos para os frascos e garrafas, embora a produtividade seja inferior.
Neste sistema, a pré-forma segue do molde de injeção diretamente para o
condicionamento a uma temperatura em torno de 100ºC.
No sistema de dois estágios (b) a prioridade é a velocidade de produção, assim,
as pré-formas são injetadas (primeiro estágio) em grandes quantidades e
estocadas, sendo enviadas posteriormente para o local onde o sopro será feito
(segundo estágio) conforme a necessidade. Neste sistema, a pré-forma é
injetada previamente. Para ser soprada, chega fria do estoque e entra no forno,
onde a região a ser estirada será condicionada. Uma vez atingida as
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temperaturas ideais, a pré-forma está preparada e otimizada para etapa
seguinte.
f) No sopro a pré-forma é colocada dentro do molde, cuja cavidade tem a forma
final da embalagem.
g) Onde finalmente a embalagem soprada é retirada da máquina, pronta para o
envase.
Ou seja, já está pronta para ser utilizada e comercializada.

2.1.3 Impactos Ambientais

Já que a PET nasce do petróleo, ela é uma fonte de energia não renovável,
sendo assim ela é uma das principais poluentes, causando grandes danos ao meio
ambiente.
As garrafas PET descartadas de forma inadequada são consideradas uma das
responsáveis pelo entupimento de bueiros e pelo alagamento de algumas vias das
cidades nos dias de chuva intensa. Além disso questiona-se o encaminhamento para
aterros sanitários de uma matéria-prima nobre como o plástico, que provém do
petróleo (HAIGERT, 2009).
Já que os resíduos plásticos permanecem na natureza por longos anos, acabase gerando muitos resíduos sólidos, por isso é importante sempre ter novas
alternativas para que possamos diminuir esse impacto causado no meio ambiente.
De acordo com Haigert (2009 apud SINO RETO, 2001), no Brasil, a reciclagem
enfrenta muitos problemas, o que faz com que ela não tenha deslanchado.
Por isso temos que lidar com a garrafa PET de maneira sustentável.
Sabemos que as garrafas PET são indevidamente jogadas no lixo, e uma
solução para esse problema seria o retorno das garrafas de vidro. Ou com o avanço
da tecnologia tentar ver um outro material que seria mais pertinente e mais ecológico.
A embalagem retornável reduz o consumo de matérias-primas virgens e
diminuir o impacto ambiental devido ao seu descarte pós-consumo, quando
não aproveitada em outra rota de reciclagem. Apresenta, contudo, a
desvantagem de exigir apreciável consumo energético no transporte e nas
operações de monitoramento, controle e adequação ao ciclo de reutilização.
(FORLIN; FARIA, 2009).
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No caso das garrafas que não tem destinação adequada temos um grave
problema, já que grande parte dessas garrafas vão parar no meio ambiente,
principalmente em rios, assim agravando a poluição da água e o problema com as
enchentes.
O crescimento da produção e utilização das embalagens PET evidencia a
preocupação que a sociedade deve dispensar para a questão da disposição dos
resíduos sólidos urbanos, principalmente os não orgânicos em função do tempo
estimado para a sua decomposição no meio ambiente. (HAIGERT, 2009).
A contribuição da sociedade pode se dar através da utilização e do descarte de
forma consciente e, quando possível, o reuso ou reciclagem desses materiais
(HAIGERT, 2009).
Por isso toda a ajuda para diminuir o acúmulo de lixo sempre será bem-vinda,
já que com a criatividade podemos dar novos destinos e usos para a garrafa PET.

2.1.4 Geração de Resíduos Sólidos

De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004, p. 5) define resíduos sólidos como:
Resíduos no estado sólido e semissólido, que resultam de atividades da
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 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 d’água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

O conceito de resíduos sólidos variou ao longo do tempo, em função dos
avanços tecnológicos, da conscientização ambiental, e da necessidade financeira de
reaproveitamento de materiais que não são mais uteis para um determinado fim, mas
podem servir de matéria-prima para outro. Esta conceituação pode variar conforme
época, o lugar, o clima, a cultura, os hábitos e a condição socioeconômica de uma
sociedade. Esse conceito é relativo, pois, o que é inservível para determinada
comunidade ou indivíduo, pode não ser para outra. (SANTAELLA et al., 2014, p. 21).
A geração de resíduos é uma consequência direta e natural do aumento do
consumo das sociedades, em especial urbanas. Incalculáveis são os problemas
ocasionados pela disposição do lixo lançados na natureza. (FORMIGONI, 2009).
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Os detritos urbanos, constituem um problema ambiental em qualquer
sociedade que não esteja adequadamente atenta para as consequências de sua
acumulação e que não se adote medidas corretas de coleta, de transporte, de
reciclagem e de destinação final adequada. (SANTAELLA et al., 2014, p.33)
Uma separação minuciosa de todos os resíduos sólidos urbanos permitiria um
reaproveitamento da maior parte do lixo. A grande maioria dos materiais utilizados
para compor as embalagens de alimentos já possui tecnologia para a sua reciclagem
(DIAS; TEODÓSIO, 2006 apud WIEBECK, 2004; ZANIN; MANCINI, 2005).
De acordo com Piva e Wiebeck (2004), atualmente a geração de detritos
urbanos apresenta três aspectos a serem considerados:

a) Seu volume crescente, em função do crescimento populacional, urbanização e
introdução da cultura de produtos descartáveis.
b) Complexidade do resíduo, devido ao desenvolvimento de novos materiais
introduzidos no mercado, resultando em resíduos sempre biodegradáveis ou
assimiláveis pelo meio ambiente, e que muitas vezes necessitam de tratamento
prévio até seu descarte final.
c) Poluição visual, ou “lixo visual”, causado pelo crescente volume de resíduos
plásticos e a consequente desvalorização da área onde os mesmos são
depositados.

O volume de resíduos domésticos produzidos em todo o mundo aumentou três
vezes mais do que a população nos últimos 30 anos. O crescimento do uso de
embalagens descartáveis, a cultura do consumo e o desperdício são responsáveis
pelo descarte de 30 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no planeta todos os anos
(PIETROBELLI, 2010 apud CANELLAS, 2005).
Ou seja, tudo que perde sua utilidade, passa a ser visto com um lixo a ser
descartado. E com isso não reaproveitamos esses resíduos para outro fim.
Mas a reciclagem pode trazer grandes benefícios, tanto para nós e
principalmente para o meio ambiente, onde assim podemos dar uma melhor
destinação final para o que chamamos de lixo. Podendo então reduzir o impacto
gerado.
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Já que as consequências ambientais decorrentes da destinação ou da
disposição inadequadas dos resíduos são extremamente graves, pois comprometem
os solos, o ar e a água e, cada cidadão que não exerce os princípios básicos de
cidadania, tratando o espaço público como um bem que não lhe pertence, contribui
para o impacto negativo ao ambiente. (SANTAELLA et al., 2014, p.38).
Por isso, os lixos urbanos merecem ser tratados por suas consequências
ambientais e por ser aspectos econômicos. (SANTAELLA et al., 2014, p.130).
A grande solução para os resíduos sólidos é aquela que prevê a máxima
redução da quantidade de resíduos na fonte geradora (DIAS; TEODÓSIO, 2006 apud
MANZINI; VEZZOLI, 2002).

2.1.5 Reciclagem do PET

A reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os
detritos reutilizando no ciclo de produção, ou seja, é o resultado de uma série de
atividades, pelas quais materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são coletados,
separados e processados para serem utilizados como matéria-prima na manufatura
de novos produtos (CANELLAS, 2005).
Segundo Machado e Oliveira (2014), atualmente, com uma economia
globalizada, as empresas buscam se diferenciar uma das outras e uma das
alternativas é a reciclagem que vem se fortalecendo como um conceito de
desenvolvimento sustentável, pois ela permite recuperar o material primário.
Quando temos a embalagem do PET reciclada, podemos ter inúmeras
vantagens, como a redução do impacto ambiental, benefícios sociais, viabilidade
econômica, entre outras.
A reciclagem do PET pode trazer muitos benefícios, e também colabora para a
preservação ambiental, já que as mesmas são 100% recicláveis.
Já que inúmeras garrafas são descartadas no lixo, a reciclagem é muito
importante socioeconomicamente falando, já que pode envolver pessoas de baixa
renda, onde muitas vezes são a sua única fonte de renda.
Assim tendo a possibilidade de diminuir a agressão ao meio ambiente. Já que
muitas empresas compram esse plástico para poder transformar em outra matériaprima.
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E com o avanço da tecnologia cada vez mais o PET reciclado pode ter novas
aplicações.
A reciclagem da PET, também pode ser utilizado como matéria-prima na
construção civil, como por exemplo: em caixas d’água, tubos e conexos, telhas,
também no uso de concreto reciclado, e como no nosso caso que será a produção de
um bloco de concreto reciclável.
Um conceito importante que podemos utilizar seria o princípio dos três R’s, que
seriam eles: reduzir, reutilizar e reciclar.
Uma parte importante disso seria a educação ambiental, onde seria importante
todo o ser humano ter a consciência do quão é importante a reciclagem para o meio
ambiente. E isso deveríamos aprender desde que nascemos, na nossa educação em
casa, e também com a ajuda das escolas e empresas, assim conscientizando todo o
ser humano.
Além de toda problemática referente à contaminação do PET pós-uso, ainda
há outra questão a pesar. Não há fiscalização eficiente capaz de controlar o uso do
reciclado nas embalagens destinadas à indústria de alimentos e bebidas. Caso
aprovado seu uso, há riscos de reciclados de origem duvidosa acabarem nas
prateleiras dos supermercados, acreditam especialistas da área, como o consultor
José Carlos Froes, da Recicláveis, de São Paulo, e Auri Cesar Marçon, da Recipet
(CANELLAS, 2005).
A coleta seletiva constitui-se no processo de valorização dos resíduos, em que
estes são selecionados e classificados na própria fonte geradora, visando seu
reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo (SILVA; MIRANDA, 2004 apud
MONTENEGRO, 2000).
Os plásticos são muito utilizados na atualidade. São plásticos duráveis e é
economicamente viável. Justamente pela sua durabilidade é que traz prejuízos ao
meio ambiente, por difícil degradação (OLIVEIRA et al., 2016 apud CANGEMI, 2005).
A reciclagem surgiu para reintroduzir uma parte da matéria – e da energia –
que se tornaria lixo (DIAS; TEODÓSIO, 2006 apud GRIMBERG; BLAUTH, 1998).
Reciclagem é o nome dado ao processo de reaproveitamento de objetos
usados para a confecção de novos produtos. Levando em conta o tempo de
decomposição que os materiais como o plástico, o vidro, o papel e o alumínio levam
na natureza, como o tempo de decomposição no meio ambiente é muito grande, há a
necessidade de conscientizar a população em geral sobre a reutilização dos mesmos
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para a manutenção da saúde e dos recursos naturais no planeta. O Brasil hoje é
considerado um grande “reciclador” de alumínios, porém aproveita-se pouco o vidro,
o plástico e os pneus que consomem (OLIVEIRA et al., 2016 CORTINA et al., 2013).
A reciclagem de embalagens plásticas preocupa a sociedade, mundialmente,
face ao crescente volume de utilização e as implicações ambientais inerentes ao seu
descarte não racional pós-consumo, como no setor de alimentos (PIETROBELLI,
2010 apud FORLIN; FARIA, 2009).
A consciência ecológica é fruto das necessidades do ser humano. Aspectos
como o descarte final e o grande volume que as garrafas de PET ocupam nos aterros
(assim como outros materiais plásticos), levou países desenvolvidos a criarem
programas para tentar solucionar o problema. (FORMIGONI, 2006).
De acordo com a ABIPET (2012), a reciclagem do PET acontece em três etapas
básicas:
a) Recuperação – que se inicia no momento do descarte e termina com a
confecção do fardo, que se torna sucata comercializável.
b) Revalorização – com início na compra da sucata em fardos e fim na produção
de matéria-prima reciclada.
c) Transformação – final do processo completo de reciclagem, é a utilização da
matéria-prima oriunda das garrafas de PET.

Segundo Formigoni (2006), no caso específico da PET existem três tipos de
reciclagem, que seriam elas:
Reciclagem Energética, que consiste em recuperar a energia contida nos
resíduos urbanos na forma de energia elétrica ou térmica.
Reciclagem Química, consiste na despolimerização do PET, regenerando suas
matérias-primas, ácido tereflalático e etileno glicol, as quais podem ser utilizadas na
fabricação de novo lote de resina PET.
Reciclagem Mecânica, que seria o processo mais conhecido e o mais utilizado,
que consiste na transformação de descartes plásticos de origem industrial e do
consumo da população em grânulos que podem ser reutilizados para a produção de
outros produtos.
A reciclagem mecânica de plásticos é o modo mais convencional de se
recuperar o valor agregado do PET. Nela, os produtos plásticos são moídos, lavados,
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submetidos à secagem e reprocessados, dando origem a novos produtos (DIAS;
TEODÓSIO, 2006 apud ZANIN; MANCINI, 2000).
No Brasil, o processo de reciclagem de garrafas pet iniciou no ano de 1994,
quando se passou a ter maior consciência do impacto que a produção deste produto
pode causar no meio ambiente, sem mencionar os prejuízos trazidos pelo descarte
incorreto. Felizmente, a reciclagem triplicou nos últimos dez anos no Brasil,
posicionando o país como o segundo maior reaproveitador de garrafas Pet do mundo,
ficando apenas atrás do Japão (PETRY, 2012 apud AGENDA 21 – COMPERJ, 2010).
Segundo o nono censo de reciclagem da ABIPET (2013), o índice de
reciclagem em 2012 foi de 58,9%, conforme gráfico abaixo.

Figura 1 - Evolução do Índice de Reciclagem de PET

Fonte: ABIPET (2013)

Segundo a ABIPET (2016), a indústria de PET no Brasil está cada vez mais
madura, mais de 90% das empresas têm mais de 5 anos de atividade recicladora.
Em 2015 a taxa de reciclagem ficou em 51% (ABIPET, 2016).
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2.1.6 Propriedades do PET

O PET é um poliéster formado pelo ácido tereftalato e pelo etileno glicol
(ISOPLAST, 2013).
Além do baixo custo, outro fator levado em consideração para o uso da PET
em garrafas, foi que ela é quase dez vezes mais leve que o vidro, e o visual já que
apresenta bastante transparência, brilho e claridade.
As suas principais características segundo a ISOLAPLAST (2013), são:


Extrema baixa absorção de água, em comparação nomeadamente a Nylon
(poliamida);



Estabilidade dimensional excepcional, devido à baixa absorção de água;



Excelentes propriedades elétricas;



Resistência ao ataque químico e resistência à rachadura alto stress ambiental;



Estabilidade de cor;



Boas propriedades ao desgaste;



Fluência baixa, mesmo em temperaturas elevadas.

De acordo com a ISOLAPLAST (2013), a PET possui propriedades
termoplásticas, podendo ser reprocessada várias vezes, e quando aquecidos a
temperaturas adequadas, esses plásticos amolecem, fundem e podem ser novamente
moldados.
É um plástico que apresenta uma excelente combinação de rigidez e
tenacidade, entre outras características.
As suas propriedades são acentuadamente diferentes em função do grau de
cristalização da resina.
Quanto maior o grau de cristalinidade da PET, maior sua rigidez, resistência
térmica e menor a sua transparência e a resistência ao impacto.
As moléculas do PET tendem a girar em torno de ligações de carbono e
oxigênio para permitir maior aproximação entre elas, a flexibilidade das cadeias
moleculares tem sua rotação em torno das ligações saturadas.
O PET com baixa cristalização se dá, devido o rápido resfriamento do polímero
fundido, e com essa baixa cristalização fica difícil o seu processamento, onde também

26

apresenta menor resistência mecânica, térmica, menor rigidez, a alta permeabilidade
aos gases.
Garrafa de Poli Tereftalato de Etileno (PET): Possui alta resistência mecânica
e química, é excelente barreira para gases e odores, e por seu peso ser muito menor
que as embalagens tradicionais (vidro), tornou-se o recipiente ideal para as indústrias
de bebidas, reduzindo custos de transporte e produção (GUELBERT et al., 2007).
Portanto, o PET é o melhor e mais resistente plástico para fabricação de
garrafas e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis,
medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, isotônicos,
cervejas, entre vários outros como embalagens termo formadas, chapas e cabos para
escova de dente (ABIPET, 2012).
Ou seja, a introdução do PET na produção do bloco reciclável, se torna viável,
já que possui uma grande resistência mecânica.

2.1.7 Consumo do PET no Contexto Mundial e Brasileiro

Segundo a ABIPET (2012), o mercado de PET no Brasil tem cerca de 20 anos,
mas mesmo assim as embalagens PET demostram bastante modernidade, além de
alcançar os anseios do consumidor que deseja produtos adequados ao seu modo de
vida.
De acordo com a ABIPET (2011), historicamente, 90% do consumo de PET no
Brasil está associado a produção de embalagens para bebidas e alimentos. Em 2011
esse montante alcançou 515 KTONS.
Estima-se que há no Brasil um consumo anual de aproximadamente 250
bilhões de unidades PET. Deste total, cerca de 4,7 bilhões são lançadas
indiscriminadamente no meio ambiente e 294 mil toneladas são recicladas
anualmente, segundo dados do 9º Censo da Reciclagem do PET – realizado
pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET, 2011).
De acordo com o nono censo da ABIPET (2013), as garrafas PET estão mais
concentradas na região sudeste, conforme gráfico abaixo.
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Figura 2 - Onde Estão as Embalagens PET ?

Fonte: ABIPET (2013)

A produção mundial de plásticos em 2011 alcançou 280 milhões de toneladas,
ou seja, um crescimento de 4% em relação a 2010 (MACHADO; OLIVEIRA, 2014
apud ABIPLAST, 2012).
Mundialmente, em 2011, os principais produtores de PET foram a China com
23%, Países Europeus 21% e a América do Norte 20%, o Brasil produziu apenas 2%
(MACHADO; OLIVEIRA, 2014 apud ABIPLAST, 2012).
A indústria de transformados em 2012 produziu R$ 53,83 bilhões,
transformando 6,66 mil toneladas de plástico resultando em um faturamento de R$
56,5 bilhões, sendo o setor mais representativo o da indústria de embalagens
(MACHADO; OLIVEIRA, 2014 apud ABIPLAST, 2012).
Atualmente a maior aplicação da PET, pós-consumo, é destinado para a
indústria têxtil.

2.1.8 Histórico do Bloco de Concreto

O ato de sobrepor blocos para construir edificações é milenar, e ao longo dos
anos a engenharia evoluiu e atualmente uma das tecnologias mais vantajosas e com
melhor desempenho tem sido a alvenaria estrutural com blocos de concreto. Muitas
construtoras optam por este sistema porque, além de gerar maior economia e diminuir
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o volume de resíduos gerado na obra, também reduz o consumo de materiais, como
madeira, aço e revestimento (SILVESTRE, 2013).
A utilização de blocos de concreto na alvenaria tevê início logo após o
surgimento do cimento Portland, quando se começou a produzir unidades grandes e
maciças de concreto. A partir de então surgiram diversos esforços para a
modernização da fabricação de blocos de concreto, assim como da sua utilização na
alvenaria (AMERICO, 2007).
Os primeiros blocos vazados de concreto surgiram nos EUA e na Inglaterra, em
meados de 1880 (AMERICO, 2007).
As primeiras máquinas destinadas à produção dos blocos de concreto no Brasil,
foram importadas dos Estados Unidos na década de 1950, marcando o início da
história desses componentes no país (LORDSLEEM JÚNIOR et al., 2008).
Os blocos de concreto passaram a serem utilizados no Brasil por volta de 1940,
com a construção de 2400 residências do conjunto habitacional do Realengo na
Cidade do Rio de Janeiro (LORDSLEEM JÚNIOR et al., 2008).
A alvenaria estrutural no Brasil surgiu como uma técnica de construção apenas
no final da década de 1960, pois, anteriormente, poderia ser considerada como uma
“alvenaria resistente”, ou seja, fruto apenas de conhecimento empírico, por
consequência da inexistência de regulamentos que fixassem critérios de
dimensionamento e segurança dos elementos estruturais, de forma a relacionar as
diferentes tensões atuantes à resistência do elemento (MOHAMAD et al., 2015).
No ano de 1966 datou o marco inicial do emprego do bloco de concreto vazado
em alvenarias estruturais armadas no Brasil, com a construção do conjunto
habitacional Central Park Lapa, em São Paulo, obra realizada com paredes de
espessura de 19 cm e possui quatro pavimentos. Em 1972 foram construídos no
mesmo conjunto habitacional 4 prédios de 12 pavimentos cada, em alvenaria armada.
No ano de 1970, em São José dos campos, SP, foi construído o edifício Muriti, de 16
pavimentos em alvenaria armada de blocos de concreto (MOHAMAD et al., 2015).
Na década de 1990 foi construído o edifício residencial Solar das Alcântaras.
Atualmente essa edificação é a maior do Brasil em alvenaria estrutural armada, com
paredes de blocos de concreto com 14 cm de espessura do primeiro ao último andar.
(MOHAMAD et al., 2015).
E com o avanço da tecnologia o uso de blocos de concreto vem crescendo no
Brasil, sendo usado em diversos tipos de construções e com várias aplicações.
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2.1.9 Processo de Fabricação do Bloco de Concreto

Os blocos de concreto, são componentes obtidos a partir de uma dosagem
racional de cimento, areia, pedrisco, pó de pedra e água.
O concreto utilizado para a fabricação de blocos deve proporcionar desfôrma
rápida, por isso é um concreto de consistência superior, ou seja, concreto seco, em
que a proporção de agregados é muito superior a proporção utilizada para concretos
que precisam ser lançados (PALMA et al., 2012).
O equipamento básico necessário para a produção do bloco de concreto é uma
vibro - prensa, facilmente encontrada no mercado. A partir da dosagem racional dos
componentes e da disponibilidade do equipamento é possível se obter peças de
grande regularidade dimensional e com faces e arestas de bom acabamento.
De acordo com Micheviz (2011), et al, para se obter um processo de fabricação
de qualidade é necessário ter um controle desde a entrega dos materiais, até a
prensagem e a cura dos blocos.
Micheviz et al. (2011 apud METHA; MONTEIRO, 2008), consideram sete dias
um período mínimo de cura ao ar livre para concreto contento cimento Portland
comum, sendo desejável, porém, períodos mais longos para concreto contento
cimentos compostos ou com adições minerais, de modo a garantir a contribuição das
reações pozolânicas na resistência do material.
Segundo Souza Sandes (2008 apud TAUIL, 1998), este elemento possibilitou
construções sem pilares ou vigas, utilizando apenas alvenaria de blocos, o que
colaborou na execução e redução do custo da obra.
Para que os blocos de concreto sejam de qualidade, a sua fabricação deve ser
realizada utilizando materiais industrializados, equipamentos de boa precisão,
procedimentos de dosagem e cura controlada (LORDSLEEM JÚNIOR et al., 2008
apud FRANCO et al., 1994).
Os primeiros blocos não eram fabricados com métodos industriais, mas sim de
forma manual, sendo moldados em formas de madeira. Só por volta de 1866,
começaram os primeiros esforços para o desenvolvimento de técnicas de moldar
blocos vazados (OLIVEIRA, 2016 apud AMERICO, 2007).
Apesar de existirem industriais de blocos de concreto instaladas no Brasil com
tecnologia para se fabricar componentes de qualidade, uma grande parte dos blocos
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encontrados no mercado são fabricados de maneira precária por pequenas empresas.
Assim, os blocos de concreto encontrados no mercado podem ter propriedades
bastante divergentes (OLIVEIRA, 2016 apud AMERICO, 2007).
O processo de fabricação dos blocos envolve a moldagem de concreto de
consistência rija em moldes com as dimensões pré-estabelecidas do bloco,
compactados e vibrados por máquinas automáticas, depois de levados para cura e
armazenamento até o momento da entrega (OLIVEIRA, 2016 apud AMERICO, 2007).
Os materiais utilizados na fabricação de blocos de concreto são basicamente:
cimento Portland, agregados graúdos e miúdos, e água. Os materiais constituintes do
bloco de concreto devem ser especificados e utilizados de acordo com suas
propriedades, para que o produto final esteja em conformidade com as metas
projetadas. (AMERICO, 2007).
Cada material utilizado para a fabricação do bloco será descrito a seguir.

2.1.9.1 Cimento Portland

Segundo Martins (2008 apud NEVILLE, 1997), a utilização do cimento é bem
antiga, sendo utilizado pelos egípcios a partir do gesso impuro calcinado. Os gregos
e romanos considerados responsáveis pela fabricação do primeiro concreto da
história, utilizaram calcário calcinado e aprenderam posteriormente, a misturar cal e
água, areia e pedra fragmentada, tijolos ou telhas em cacos.
O cimento Portland é um material de origem mineral, constituído basicamente
de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de cálcio natural
proveniente de moagem e mistura de rochas calcárias, que em contato com água tem
propriedades aglomerantes. A composição química do cimento Portland pode ser
modificada com a adição de novos compostos, criando o assim algumas derivações
do cimento que agregarão ou melhorarão algumas características do mesmo, dentre
os compostos mais comuns estão as adições de files calcário, pozolanas e escória de
alto-forno. Sendo que a característica mais destacada do cimento Portland é a finura,
pois ela será a responsável pela velocidade de hidratação do composto e tem
influência comprovada em muitas qualidades do concreto (BORBA, 2016 apud
FOGUESATTO, 2007).
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O cimento Portland é a denominação convencionada mundialmente para o
material usualmente conhecido na construção civil como cimento (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP, 2002).
De acordo com a ABCP (2002) o cimento Portland é um pó fino com
propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água.
O cimento Portland foi criado por um construtor inglês, Joseph Aspdin, que o
patenteou em 1824 (ABCP, 2002).
O cimento Portland é composto de clínquer e de adições. O clínquer é o
principal componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland. As
adições podem variar de um tipo de cimento para outro e são principalmente elas que
definem os diferentes tipos de cimento (ABCP, 2002).

2.1.9.1.1 Clínquer

Segundo ABCP (2002), o clínquer tem como matérias-primas o calcário e a
argila. Essa mistura acontece em um grande forno giratório de grande diâmetro e
comprimento a uma temperatura de 1450°C. Logo após é bruscamente resfriado e
transformado em pó.

2.1.9.1.2 Adições

As adições são outras matérias-primas que, misturadas ao clínquer na fase de
moagem, permitem a fabricação dos diversos tipos de cimento Portland. Essas outras
matérias-primas são o gesso, as escórias de alto-forno, os materiais pozolânicos e os
materiais carbonáticos (ABCP, 2002).
De acordo com ABCP (2002), o gesso tem como função básica controlar o
tempo de pega, isto é, o inicio do endurecimento do clínquer moído quando este é
misturado com água, geralmente é colocado 3% de gesso para 97% de clínquer, em
massa.
Segundo ABCP (2002), com a adição das escórias de alto-forno a moagem do
clínquer com gesso, foi possível obter como resultado um tipo de cimento que
apresente maior durabilidade e maior resistência final.
Os materiais pozolânicos são rochas vulcânicas ou matérias orgânicas
fossilizadas encontradas na natureza, certos tipos de argilas queimadas em elevadas
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temperaturas (550°C a 900°C) e derivados da queima de carvão mineral nas usinas
termelétricas, entre outras. Colocado junto com o clínquer os materiais pozolânicos
passam a desenvolver reações químicas que os tornam primeiramente pastosos e
depois endurecidos. Em alguns casos é até recomendável essa adição pois oferece
vantagem de conferir maior impermeabilidade (ABCP, 2002).
A adição dos materiais carbonáticos serve para tornar os concretos e
argamassas mais trabalháveis, porque os grãos desses materiais moídos têm
dimensões adequadas para se alojar entre os grãos dos demais componentes do
cimento, funcionando como um verdadeiro lubrificante (ABCP, 2002).
Segundo Battagin e Cruz (2014), existem vários tipos de cimento Portland,
onde cada um será descrito a seguir.

Tabela 1 - Tipos de Cimento Portland
(Contínua)
TIPOS
Cimento Portland
Comum
Cimento Portland
Composto

SIGLA

CP-I

CP-II

CLASSE DE

ADIÇÕES

DESCRIÇÃO

Escória, pozolana

Recebe este nome porque não recebe nenhum

RESISTÊNCIA
25 MPA

ou fíler (até 5%)

tipo de aditivo, apenas o gesso.

Escória (6-34%),

Tem adição de outros materiais na sua mistura,

25 MPA

Pozolana (6-14%),

que conferem a este cimento um menor calor

32 MPA

de hidratação.

40 MPA

Fíler (6-10%)

Tem em sua composição de 35% a 70% de
escória
Cimento Portland
de Alto-Forno

CP-III

Escória (35-70%)

de

alto-forno.

Apresenta

maior

impermeabilidade e durabilidade, além de
baixo calor de hidratação e alta resistência à
expansão além de ser resistente a sulfatos. É

25 MPA
32 MPA
40 MPA

menos poroso e mais durável.
Tem 15% de material pozolânico,
Cimento Portland
Pozolânico

CP-IV

Pozolana (1550%)

é pouco

poroso, sendo resistente a água do mar e de

25 MPA

esgotos,

32 MPA

possui

baixo

calor

o

que

é

recomendável na concretagem de grandes
volumes e sob temperaturas elevadas.
Tem alta reatividade nas primeiras horas de

Cimento Portland
de Alta

CP-V ARI

Resistência

Materiais

aplicação, fazendo com que atinja resistências

Carbonáticos (até

elevadas em um curto intervalo de tempo. A

5%)

cura também atinge maior resistência ao final
de 28 dias.

Cimento Portland
Resistente a
Sulfatos

São indicados para a construção em ambientes
RS

como redes de esgoto, ambientes industriais e
água do mar.
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Tabela 1 - Tipos de Cimento Portland
(Conclusão)
TIPOS

SIGLA

ADIÇÕES

DESCRIÇÃO

CLASSE DE
RESISTÊNCIA

Cimento Portland
Brando

É de cor branca, ele é conseguido através de
CPB

e ferro e utilização de caulim no lugar da argila.
Tem

Cimento Portland
de Baixo Calor de

matérias-primas com baixo teor de manganês

BC

Hidratação

a

propriedade

de

retardar

o

desprendimento de calor em peças de grande
massa de concreto, evitando o aparecimento
de fissuras.

Fonte: Battagin e Cruz (2014) e ABCP (2002)

2.1.9.2 Agregados

Agregado é todo material granular, sem forma e volume definidos, geralmente
inerte de dimensões e propriedades adequadas para a engenharia. Os agregados
conjuntamente com os aglomerantes, especificamente o cimento, formam o principal
material de construção: o concreto. Eles desempenham um papel importante nas
argamassas e concretos, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista
técnico, e exercem influência benéfica sobre algumas características importantes,
como: retração, aumento da resistência ao desgaste, etc., sem prejudicar a resistência
aos esforções mecânicos, pois os agregados de boa qualidade tem resistência
superior à da parta do aglomerante (MARTINS, 2008 apud PETRUCCI, 1982).
Segundo Martins (2008 apud MEHTA; MONTEIRO, 1994), existem outras
características do agregado além da resistência, tais como o tamanho, forma e textura
da superfície, granulometria, que influenciam na resistência do concreto em vários
níveis.
Os agregados graúdos e miúdos devem ser uniformemente graduados, não
devendo existir predominância de determinada fração entre outra. Granulometrias
descontínuas, em que as frações intermediárias tenham sido eliminadas, devem ser
analisadas de acordo com as condições de aplicação, antes de serem adotadas.
Quanto a forma do grão, é sabido que os arredondados possibilitam mais plasticidade
para o mesmo teor água/ mistura seca, do que angulares, lamelares ou aciculares
(MARTINS, 2008 apud SOBRAL, 1977).
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De acordo com Micheviz et al. (2011) os agregados são constituintes
importantes do concreto. Segundo Bauer (2000), eles contribuem com 80% do peso
e 20% do concreto sem aditivo (considerando fck da ordem de 15 MPA).
Os agregados representam ¾ do volume final do concreto, logo, a qualidade
dos mesmos é decisiva para a obtenção de um concreto de qualidade,
exercendo nítida influência na resistência a compressão, na durabilidade e
no desempenho estrutural (SOUSA et al., 2014).

2.1.9.2.1 Classificação dos agregados

Os agregados classificam-se segundo a origem, as dimensões das partículas
e o peso específico aparente (BAUER, 2015).

2.1.9.2.1.1 Origem

Naturais: já encontrados na natureza sob a forma definitiva de utilização, como
areia de rio, seixo rolado, pedregulho, etc. (DURAN; FRACARO, 2011).
Artificiais: são os que necessitam de modificação textural para chegar à
condição apropriada ao seu uso, como é o caso da areia artificial e da pedra britada,
por exemplo (DURAN; FRACARO, 2011).

2.1.9.2.1.2 Dimensões das partículas

O agregado usado na tecnologia do concreto é dividido em:

2.1.9.2.1.2.1. Agregados miúdos (areia)

Segundo Borba (2016) na construção civil a areia é considerada com agregado
miúdo, sendo a mesma um produto natural que tem origem de fragmentação das
rochas devido a condicionantes ambientais.
De acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2009), agregados cujos grãos passam pela
peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura
de malha de 150 µm.
A influência dos agregados miúdos pode atuar ativamente na consistência do
concreto ou do bloco.
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Figura 3 - Agregados Miúdos

Fonte: Martins (2008 apud VOTORAN, 2007)

2.1.9.2.1.2.2 Agregados graúdos (cascalhos e britas)

O termo agregado graúdo refere às partículas de agregados maiores do que
4,8 mm (peneira n°4) (BORBA, 2016 apud FOGUESATTO, 2007).
Segundo a NBR 7211 (ABNT, 2009), são agregados cujos grãos passam pela
peneira com abertura de malha 75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de
malha de 4,75 mm.
De acordo com Borba (2016 apud BAUER, 2000), a pedra brita é dividida em
faixas granulométricas de graduação de 0 a 4, e é encontrada no comércio com a
denominação de pedrisco e pedras de 1 a 4.

Figura 4 - Agregados Graúdos

Fonte: Martins (2008 apud VOTORAN, 2007)
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2.1.9.2.1.3 Peso específico aparente

Conforme a densidade do material que constitui as partículas, os agregados
são classificados em leves, médios e pesados (BAUER, 2015).

Tabela 2 - Densidade Aparente Média
Leves

Médios

Pesados

Vermiculita – 0,3

Calcário – 1,4

Barita – 2,9

Argila Expandida – 0,8

Arenito – 1,45

Hematita – 3,2

Escória Granulada – 1,0

Cascalho – 1,6

Magnetita – 3,3

Granito – 1,5
Areia – 1,5*
Basalto – 1,5
Escória – 1,7
* Esta é a densidade aparente média da areia “seca ao ar”.
Fonte: Bauer (2015)

2.1.9.2.2 Propriedades físicas dos agregados

2.1.9.2.2.1 Massa especifica e massa unitária

Para o material sob a forma de agregado miúdo deve-se levar em consideração
o conceito de duas espécies de massa específica: a massa específica real e a massa
específica aparente. A massa específica real dos grãos é a massa da unidade de
volume, excluindo deste os vazios permeáveis e os vazios entre os grãos; sua
determinação é feita através do picnômetro, da balança hidrostática e frasco de
Chapman. Já a massa específica aparente é o peso da unidade de volume, incluindo
neste os vazios, permeáveis ou impermeáveis, contidos nos grãos (MARTINS, 2008
apud PETRUCCI, 1982).
O conhecimento da massa unitária do agregado é de grande importância, pois
é por meio dela que se fazem as transformações dos traços em peso para volumes e
vice-versa, bem como é um dado interessante para o cálculo do consumo do material
empregado por m³ de concreto. Portanto, é a massa de certo volume de agregado,
incluindo o vazio entre os grãos (MARTINS, 2008 apud BAUER, 1995).
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2.1.9.2.2.2 Absorção e umidade superficial

De acordo com Martins (2008), a absorção pode ser entendida como o aumento
da massa do agregado, devido ao preenchimento dos seus poros por água, e a
umidade superficial como a quantidade de água em excesso.
O conhecimento do teor de umidade é de extraordinária importância no estudo
dos agregados miúdos. Como os agregados miúdos são entregues em obra mais ou
menos úmidos, isto obriga a determinações periódicas de seu teor de umidade, para
corrigir a quantidade de água que deverá ser empregada na confecção das
argamassas e concretos, levando em conta a água carregada pelo agregado, bem
como o reajuste das quantidades do material, quer medido em peso, quer medido em
volume, sendo neste caso a medida influenciada pelo fenômeno do inchamento
(MARTINS, 2008 apud PETRUCCI, 1982).

2.1.9.2.2.3 Composição granulométrica

A composição granulométrica é a distribuição das partículas dos materiais
granulares entre várias dimensões, e é usualmente expressa em termos de
porcentagens acumuladas maiores ou menores do que cada uma das aberturas de
uma série de peneiras, ou de porcentagens entre certos intervalos de abertura das
peneiras (MARTINS, 2008 apud MEHTA; MONTEIRO, 1994).
Os agregados influenciam a resistência mecânica e, para pôr em evidência os
fatores mais importantes, podemos dizer que o agregado miúdo age pela
granulometria e o graúdo pela forma e textura do grão (DURAN; FRACARO, 2011
apud PRETRUCCI, 1998).
Segundo a NBR 7211 (ABNT, 2009), as peneiras tanto da série normal quando
da intermediária são identificadas na (Tabela 3).
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Tabela 3 - Peneiras das Séries Normal e Intermediária
Série Normal

Série Intermediária

75 mm

-

-

64 mm

-

50 mm

37,5 mm

-

-

32 mm

-

25 mm

19 mm

-

-

12,5 mm

9,5 mm

-

-

6,3 mm

4,75 mm

-

2,36 mm

-

1,18 mm

-

600 µm

-

300 µm

-

150 µm

Fonte: NBR 7211 (ABNT, 2009)

Segundo Martins (2008 apud NBR 7211, ABNT, 1983), a areia, conforme sua
distribuição granulométrica e seu módulo de finura (MF), pode ser classificada como:


Muito finas – 1,35 < MF < 2,25;



Finas – 1,71 < MF < 2,78;



Médias – 2,11 < MF < 3,28;



Grossas – 2,71 < MF < 4,02.

2.1.9.2.2.4 Forma e textura

A forma diz respeito às características geométricas, tais como arredondada,
angulosa ou achatada.
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No caso do agregado miúdo, sua forma e textura superficial têm um efeito
significativo sobre a demanda de água de amassamento da mistura, enquanto a
lamelaridade e a forma do agregado graúdo geralmente têm um efeito apreciável
sobre a trabalhabilidade do concreto e/ou bloco (MARTINS, 2008 apud NEVILLE,
1997).

2.1.9.2.2.5 Resistência a compressão e módulo de elasticidade

A resistência à compressão e o módulo de elasticidade dos agregados são
propriedades inter-relacionadas, que são influenciadas pela porosidade. Os
agregados naturais comumente usados para a produção de concreto normalmente
são geralmente densos e resistentes (MARTINS, 2008 apud MEHTA; MONTEIRO,
1994).

2.1.10 Influência do Agregado nas Propriedades do Concreto

2.1.10.1 Resistência mecânica à compressão

A resistência mecânica à compressão do concreto é relacionada com fator
água/cimento. A distribuição granulométrica do agregado deverá permitir uma mistura
com máxima compacidade, porém compatível com a peça a concretar (neste caso,
inclui-se os blocos estruturais) (MICHEVIZ et al., 2011 apud BAUER, 2000).

2.1.10.2 Retração

Há influência do agregado sobre a retração do concreto, caso este tenha muitos
finos (MICHEVIZ et al., 2011 apud BAUER, 2000).

2.1.10.3 Durabilidade

O agregado não deverá conter componentes que possam reagir com os
agentes a que o concreto estará exposto ou com o próprio cimento (MICHEVIZ et al.,
2011 apud BAUER, 2000).
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2.1.10.4 Trabalhabilidade

Grãos cuboides permitem trabalhabilidade maior que lamelares ou alongados.
Para agregados muito finos será necessária uma quantia maior de água de
molhagem, aumentando assim a trabalhabilidade, porém prejudicando o fator
água/cimento (MICHEVIZ et al., 2011 apud BAUER, 2000).

2.1.10.5 Permeabilidade

Um agregado que possua muitos vazios pode permitir a permeabilidade de
gases e líquidos para o interior do bloco. Terá também maior absorção de água
durante a produção do concreto, estando, portanto, a permeabilidade relacionada à
compacidade da mistura (MICHEVIZ et al., 2011 apud BAUER, 2000).

2.1.11 Agregados Utilizados nos Blocos de Concreto

A produção de blocos de concreto para alvenaria estrutural ou de vedação é
caracterizada pelo “concreto seco”, levemente umedecido para que haja fácil
desmolde das fôrmas, o que necessita de máquinas vibro-prensa para que submetam
os blocos a compressão e vibração que eliminam os espaços vazios. Estes concretos
empregam uma umidade entre 6% e 8% (MICHEVIZ et al., 2011 apud CADERNO
TÉCNICO ALVENARIA ESTRUTURAL, 2010).

2.1.12 Conformidade dos Blocos de Concreto

De acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2014), o bloco vazado define-se como
elemento de alvenaria, cuja área liquida é igual ou inferior a 75% da área bruta.
Já os blocos tipo canaleta, podem ser vazados ou não, foram criados para racionalizar
a execução de vergas, contravergas e cintas.
Segundo a NBR 6136 (ABNT, 2014), os blocos de concreto podem ser
classificados:
Classe A: com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima ou
abaixo do nível do solo;
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Classe B: com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do
nível do solo;
Classe C: com função estrutural para uso em elemento de alvenaria acima do
nível do solo;
Classe D: sem função estrutural para uso de elemento acima do nível do solo.
Os blocos devem ser fabricados e curados por processos que assegurem a
obtenção de um concreto homogêneo e compacto, de modo a atender a todas
as exigências desta Norma. Os lotes devem ser identificados pelo fabricante
segundo sua procedência e transportados e manipulados com as devidas
precauções, para não terem sua qualidade prejudicada (NBR 6136, ABNT,
2014).

Ainda segundo a NBR 6136 (ABNT, 2014) as dimensões reais dos blocos de
concreto devem corresponder às dimensões segundo tabela.

Tabela 4 - Dimensões Reais
FAMÍLIA DE BLOCOS
Nominal

20

15

12,5

10

7,5

Módulo

M-20

M-15

M-12,5

M-10

M-7,5

Largura (mm)

190

140

115

90

65

Altura (mm)

190

190

190

190

190

390

390

390

Designação

Comprimento (mm)

390
390
Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2014)

Figura 5 - Blocos de Concreto e suas Medidas

Fonte: Micheviz et al. (2011 apud FAZFACIL, 2011)
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De acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2014), as tolerâncias permitidas nas
dimensões dos blocos indicados na tabela 1 são de mais ou menos 2,0 mm para
largura e mais ou menos 3,0 mm para altura e comprimento.

Figura 6 - Designação por Classe, Largura dos Blocos e Espessura Mínima das
Paredes dos Blocos

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2014)

É de extrema importância que as características físicas e químicas dos blocos
estejam de acordo com as normas regidas pela ABNT. Este foi o primeiro bloco a
possuir uma norma brasileira para cálculo de alvenaria, porém, devido à enorme
quantidade de fornecedores, sofre um problema de falta de qualidade. Um bloco deve
apresentar compacidade, resistência, bom acabamento, dimensões e formas
adequadas, devendo garantir também isolamento termo acústico (OLIVEIRA et al.,
2016).
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Os blocos também devem atender os limites de resistência, absorção e
retração linear por secagem estabelecidos pela NBR 6136 (ABNT, 2014), é
determinada pela tabela a seguir:

Tabela 5 - Requisitos para Resistência Característica à Compressão, Absorção e
Retração
Classe

Resistência
Característica
fbk MPA

A
B
C
D

≥ 6,0
≥ 4,0
≥ 3,0
≥ 2,0

Absorção Média em %
Agregado
Agregado
Normal
Leve
≤13,0
≤10,0
(média)
≤16,0
(individual)

Retração ¹ %

≤ 0,065

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2014)

2.1.13 Blocos de Concreto

Para o uso dos blocos de concreto não existe limitações, eles são indicados
para todos os tipos de construções, principalmente para aquelas que requerem maior
resistência estrutural, além de instituírem à obra maior economia de material e tempo,
produtividade e sustentabilidade no processo produtivo (SOUSA et al., 2014 apud
SANTOS et al., 2006).
Os blocos de concreto podem ser destinados a fechamento de vãos – bloco de
vedação ou a sustentação das construções tendo função estrutural – blocos
estruturais. Os blocos de vedação e estruturais feitos de concreto são fisicamente
semelhantes e a forma de produção é a mesma. Entretanto, os blocos estruturais
possuem paredes mais espessas e maior resistência a compressão (SOUZA
SANDES, 2008).
Segundo Oliveira et al. (2016 apud SANTOS, 2011), atualmente, no cenário de
crescimento na construção civil, há uma grande busca pela redução de custos,
levando as construtoras a procurarem inovações que venham a resultar na
implantação de diferentes sistemas construtivos, estudando métodos de controles
tecnológicos para garantir não só um menor custo, mas também qualidade nas
construções. O uso de blocos de concreto tem crescido justamente por atender a este
requisito. Estes blocos são mais utilizados nas obras industriais pela tipologia destes
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projetos, que geralmente possuem grandes paredes, deixadas aparentes ou com uma
simples pintura, dispensando o custo com revestimento, além da própria maior
resistência do material as condições submetidas.
Segundo Oliveira et al. (2016 apud MOHAMAD, 2015), especificamente sobra
a alvenaria estrutural, seu uso vem crescendo principalmente pela bola relação
desempenho x custo, proporcionando grande economia devido a otimização das
tarefas na obra, diminuindo-se o desperdício de materiais, pela simplicidade das
técnicas executivas e facilidade no controle das etapas. Assim, o sistema conseguiu
alcançar um patamar econômico competitivo no Brasil, quando comparado com o
concreto armado e o aço.

2.1.13.1 Vantagens dos blocos de concreto

De acordo com a Comunidade da Construção (2002), os blocos de concreto
apresentam inúmeras vantagens. A seguir vamos citar algumas.
Podem ser produzidos em resistências variadas, em função de cada
necessidade estrutural das edificações;
Podem ser produzidos com diferentes formas, cores e texturas;
Possuem vazados de grandes dimensões que permitem a passagem de
tubulações elétricas e, em alguns casos, sanitárias.
Podem ser produzidos a partir da mistura de cimento, agregados miúdos e
graúdos;
Tem bastante disponibilidade em todo território nacional;
Evitam desperdícios por quebras em obra;
Diminui as espessuras dos revestimentos aplicados;
Medidas mais uniformes;
Redução do tempo da obra;
Economia do material.

2.1.14 Fatores que Influenciam no Desempenho dos Blocos de Concreto

Os principais fatores segundo Souza Sandes (2008 apud SOUZA, 2001) e
Medeiros (1994), exercem influência sobre a qualidade do bloco de concreto são:
cura, tempo de adensamento, consistência de moldagem, composição granulométrica
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dos agregados, teor de água e cimento, estocagem dos materiais, utilização de
aditivos.

2.1.14.1 Cura

A cura tem grande influência sobre as propriedades do bloco, tais como a
resistência, durabilidade, impermeabilidade.
A cura é o processo que tem como objetivo evitar a perda de água de
amassamento de qualquer produto à base de cimento. Os elementos que provocam
evaporação são a temperatura ambiente, o vento e a umidade relativa do ar.
Consequentemente, a influência é maior quando existe uma combinação crítica
destes fatores (PALMA et al., 2012 apud BATTAGIN et al., 2010).
De acordo com Palma et al. (2012 apud BATTAGIN et al., 2010), a cura
influência no ganho de resistência, diminuição da porosidade, homogeneidade da
condição de cura para todos os blocos e que esta seja iniciada logo após a desforma
das peças.
Para tal existe dois sistemas de cura, sendo elas:

2.1.14.1.1 Cura natural

Na cura ao ar do concreto não são tomados cuidados especiais para se evitar
a evaporação prematura de água. Recomenda-se apenas os blocos permaneçam
protegidos do vendo e da insolação direta, pelo menos durante os primeiros dias
(PALMA et al., 2012 apud MEDEIROS, 1993).

2.1.14.1.2 Cura térmica

Feitas em câmaras que mantém o concreto em altas temperaturas com
atmosfera saturada de vapor, a cura térmica contribui para a otimização do traço ao
mesmo tempo em que garante a umidade necessária ao concreto, acelerando a
velocidade de ganho de resistência pelo aquecimento (PALMA et al., 2012 apud
CAMARINI; CINCOTTO, 1995).
Segundo Palma et al. (2012 apud CAMARINI; CINCOTTO, 1995), é
considerada a cura mais eficiente, pois possibilita melhor aproveitamento das fôrmas,
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leitos de protensão, equipamentos e espaço para estocagem dos elementos, logo
maior rapidez na entrega das peças em comparação com o processo de cura
convencional.

2.1.14.2 Tempo de adensamento

O tempo de adensamento está ligado ao adensamento, preenchimento e à
mistura do concreto nos moldes e tem grande influência na resistência e
permeabilidade dos blocos (SOUZA SANDES, 2008).

2.1.14.3 Consistência de moldagem

Segundo Souza Sandes (2008), a consistência de moldagem assim como o
tempo de adensamento deve permitir uma boa moldagem e manuseio do bloco.

2.1.14.4 Composição granulométrica

De acordo com Souza Sandes (2008 apud MEHTA, 1994; NEVILLE, 1997), a
composição granulométrica é a distribuição das porcentagens relativas das partículas
de determinadas dimensões que compõem os agregados. Essa composição é
determinada pelo ensaio de granulometria. Assim traça-se a curva granulométrica
para obter a melhor granulometria para o bloco.

2.1.14.5 Estocagem do material

Os blocos, depois de fabricados devem ser armazenados sobre terreno plano,
isolados do solo, por meio de um lastro de brita ou qualquer outro material semelhante,
para evitar umidade ou contaminação com outros materiais (SOUZA SANDES, 2008
apud CASTRO, 2007).
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2.1.14.6 Uso de aditivos

Segundo Souza Sandes (2008), o uso de aditivos aumento o custo, porém pode
reduzir a quebra dos blocos durante fabricação. Este produto também pode facilitar a
limpeza das maquinas e moldagem dos blocos, aumentando a produtividade,
compactação e resistência do bloco.

2.1.14.7 Teor água e cimento

A água usada no amassamento do concreto não deve conter impurezas que
possam vir a prejudicar as reações entre ela e os compostos do cimento. Pequenas
quantidades de impurezas podem ser toleradas, pois não apresentam, pelo menos
aparentemente, efeitos danosos (DURAN; FRACARO, 2011 apud PRETRUCCI,
1998).
Segundo Souza Sandes (2008 apud ANDOLFATO et al., 2002), analisou cinco
traços diferentes baseando-se na variação do teor de cimento e na quantidade de
água e chegaram na seguinte conclusão:
O teor de cimento tem forte influência na rigidez dos blocos, porém não ocorre
o mesmo quanto a resistência a compressão. E a relação água-cimento não afeta a
resistência a compressão dos blocos, porém a quantidade de água modifica a
aparência e textura dos blocos. Já o grau de compacidade tem grande influência na
resistência dos blocos e é em função da quantidade de água.

2.1.15 O PET e a Construção Civil

A busca pela sustentabilidade no uso consciente de materiais na construção
civil faz com que a aplicação de recursos renováveis se torne uma necessidade
(EHRENBRING; TUTIKIAN, 2016 apud ONUAGULUCHI; BANTHIA, 2016).
A construção civil é um dos maiores consumidores de recursos naturais, sendo
responsável por entre 15 e 50% do consumo dos recursos naturais extraídos desde
água, madeiras até calcário e minerais. Dentre estes recursos, o consumo de
agregados naturais (areias e pedras britadas) é responsável por parcelas que variam
entre 1 e 8 toneladas/habitante.ano, dependendo da região do planeta e grau de
riqueza do respectivo país (NETO; GUERRA, 2016).
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No Brasil, o consumo de agregados naturais, somente na produção de
concretos e argamassas é de 220 milhões de toneladas/ano, sendo que algumas
destas matérias primas tradicionais, usadas na construção civil, tem reservas
mapeadas escassas. Para tal, diversos autores discutem o uso de fibras de Polietileno
Tereftalato (PET) em substituição aos agregados miúdo (mais especificamente –
areia), devido a sua configuração granulométrica (NETO; GUERRA, 2016).
Estas pesquisas divergem desde as quantidades utilizadas em substituição ao
agregado miúdo até as diferentes propriedades físicas apresentadas em seus
respectivos testes. Os teores variam entre 0,5% até 30% de adição em relação ao
cimento e a areia, e são ligadas a diferentes benefícios. Exemplos disso foram as
melhoras no desempenho térmico; redução da densidade (e por consequência, do
peso específico); aumentos da tenacidade e da ductilidade (NETO; GUERRA, 2016).
Estudos para utilização desses resíduos como matéria-prima tem sido adotado
como solução para o problema em muitos países, e estudado por diversas áreas da
engenharia. Isto se mostra através de publicações como a de Soncim et al. (2006),
sobre o emprego do resíduo da reciclagem de garrafas pet como agregado em reforço
de subleitos de rodovias, da Universidade Vale do Rio Doce, entre outras pesquisas.
A construção civil tem se constituído, nos últimos anos, como o mais importante
mercado dentre todos os atendidos pela indústria plástica (PIETROBELLI, 2010 apud
RODRIGUES, 2009).
É de consenso comum entre os autores que existem vantagens no uso das
fibras de PET na confecção de concretos para a construção civil, partindo do aumento
da resistência à compressão ou até mesmo a simples destinação de um material
poluente em um composto inerte (NETO; GUERRA, 2016).
O PET na construção civil já vem sendo utilizado em produtos como caixas
d’água, tubos, conexões, torneiras, piscinas, telhas, bancadas, pias, tintas, vernizes e
atualmente na união ao concreto armado. Esse é um reflexo de busca de novas
técnicas mais eficientes para o melhor aproveitamento dos recursos materiais e
financeiros disponíveis, eliminando assim os desperdícios e reduzindo os custos,
prazos e agregando valor ao produto final (MACHADO; OLIVEIRA, 2014 apud SILVA;
ALMEIDA, 2010).
Apesar de benéfico quanto às propriedades físicas, o custo-benefício da
utilização desta tecnologia não será viável sem apoio ou intervenção governamental,
seja na área de educação, (com campanhas educacionais focadas na separação de
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resíduos para reciclagem, aumentando assim a oferta), investimentos em estrutura de
coleta seletiva ou em benefícios fiscais junto aos construtores e empresas que
utilizarem deste material para fins de preservação do nosso planeta (NETO; GUERRA,
2016).
As garrafas PET são utilizadas basicamente para o armazenamento de bebidas
carbonadas. Porém, após o consumo, elas acabam se destinando a aterros sanitários.
Atualmente, este espaço está ficando cada vez mais escasso devido ao alto
crescimento da população de consumo e também pela dificuldade de decomposição
deste material, o que causa graves impactos ambientais, principalmente em áreas
urbanas e marinhas. As garrafas PET tem demonstrado bastante resistência
mecânica e térmica, o que as tornam fortes candidatas para ser utilizadas no ramo da
construção civil. Concomitantemente, o custo da edificação feita por PET é muito
menor e os impactos ambientais causados por este material podem diminuir
consideravelmente (GALLI et al., 2014).
Considerando as possíveis vantagens na utilização de agregados plásticos
reciclados, deve-se pesquisar a viabilidade de utilização dos resíduos de PET, como
material alternativo, em substituição a uma matéria-prima não renovável na natureza
(areia) minimizando sérios impactos ambientais e esperando que desta forma o
aproveitamento desse resíduo sólido venha representar uma alternativa econômica,
diminuindo o risco à saúde pública e ao meio ambiente podendo assim lançar um novo
olhar aos resíduos sólidos de PET, tornando-se um grande aliado na confecção de
outros produtos, utilizado como matéria-prima na indústria da construção civil
(PIETROBELLI, 2010 apud RODRIGUES, 2009).
Quando adicionado o PET triturado no concreto há uma diminuição de alguns
materiais, ou seja, reduz o custo deste e resolve de maneira eficaz um grande
problema de descarte do PET. Além da possível redução dos impactos ambientais, os
aspectos de resistência à compressão, retração plástica, aumento da tenacidade, e
durabilidade são outras vantagens do uso do PET triturado (MACHADO; OLIVEIRA,
2014 apud MARANGON, 2004).
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

Para a melhor avaliação do uso de garrafas pet trituradas na produção de
blocos de concreto, em substituição ao agregado miúdo, foi feita uma pesquisa
baseada em experimentos laboratoriais e normas técnicas brasileiras (ABNT).
A confecção dos blocos de concreto foi realizada em uma Indústria de Blocos
de Concreto e Pré-Moldados, localizada no munícipio de Videira – SC.
Como o objetivo desse trabalho é avaliar algumas propriedades e
características do bloco produzido com agregado pet, foi definido as seguintes
variáveis de resposta.

2.2.1 Material

O concreto utilizado na produção dos blocos de concreto é constituído de
cimento Portland, agregados, água e aditivos. Sendo confeccionados com os
equipamentos necessários, assim como, a betoneira, a fôrma vazada (39x19x14 cm)
e a vibro-prensadora. Todos os materiais foram fornecidos pela empresa produtora de
blocos de concreto, localizada no munícipio de Videira - SC.

2.2.1.1. Cimento Portland

Para este estudo foi utilizado o cimento CP V-ARI, onde o mesmo contém alto
teor de clínquer e elevado grau de finura. Tais características resultam em um cimento
com resistência inicial superior e tempo de pega mais rápido, sendo assim muito
indicado para a fabricação de blocos de concreto.
Segundo a ABCP, (2002), quando adicionado água ao CP V-ARI adquira-se
elevada resistência, com maior velocidade.
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Figura 7 - Aspecto visual do cimento

Fonte: O próprio autor.

2.2.1.2. Agregado miúdo natural (areia)

A areia utilizada para a produção dos blocos de concreto foi a areia média.
São agregados cujos grãos passam pela peneira 4,75 mm e ficam retidos na
peneira 150 µm, em ensaios de acordo com a NBR NM 248 – Determinação da
composição granulométrica (ABNT, 2003).
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Figura 8 - Aspecto visual da areia

Fonte: O próprio autor.

2.2.1.3. Agregado miúdo natural (pó de pedra)

Para a produção dos blocos de concreto foi utilizado o pó de pedra, onde é um
material proveniente de calcário calcítico com granulometria até 4,0 mm e malha de 5
mm. Os ensaios foram elaborados de acordo com a NBR NM 248 – Determinação da
composição granulométrica (ABNT, 2003).
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Figura 9 - Aspecto visual do pó de pedra

Fonte: O próprio autor.

2.2.1.4. Agregado graúdo natural

Para a confecção dos blocos de concreto utilizamos a brita 0, também
denominada de pedrisco.
São agregados cujos grãos passam pela peneira 75 mm e ficam retidos na
peneira 4,75 mm, conforme ensaios de acordo com a NBR NM 248 – Determinação
da composição granulométrica (ABNT, 2003).

54

Figura 10 - Aspecto visual do pedrisco

Fonte: O próprio autor.

2.2.1.5. Agregado reciclável (PET)

O agregado reciclável fará a substituição parcial do agregado miúdo natural
(areia).
Utilizamos PET triturado, onde o mesmo foi moído por uma empresa de
reciclagem localizada em Videira - SC.
As garrafas PET foram coletadas pelo próprio autor, seguindo características
semelhantes.
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Figura 11 - Aspecto visual da pet triturada

Fonte: O próprio autor.

2.2.1.6 Agua de amassamento

A água utilizada no preparo dos traços do bloco de concreto foi fornecida pela
empresa que irá confeccionar os blocos.
Também utilizamos a água potável proveniente do poço artesiano da UNIARP
da cidade de Caçador – SC para os ensaios em laboratório.

2.2.2 Metodologia

O presente trabalho fundamenta-se por meio de uma análise comparativa,
tendo como objetivo a comparação entre um bloco de concreto produzido sem
nenhuma alteração, seguindo a literatura e as indicações comerciais de produção de
bloco de concreto, e um bloco de concreto produzido com agregado reciclável que no
nosso caso foi o PET triturado, substituindo parte do agregado miúdo.
A porcentagem de substituição do agregado miúdo foi de 15%, com isso
comparamos os traços do bloco de concreto sem a substituição da areia, assim foi
analisado qual bloco teve a melhor característica.
No caso do estudo realizado neste trabalho, foram comparadas características
físico-mecânicas e geométricas dos dois blocos, onde os mesmos foram
confeccionados com a mesma forma vazada para a melhor caracterização.
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Os ensaios para a caracterização dos blocos de concreto foram realizados de
acordo com a NBR 12118 (ABNT, 2013) – Blocos Vazados de Concreto Simples para
Alvenaria – Métodos de Ensaio, e também seguindo normativos indicados pela NBR
6136 (ABNT, 2014) – Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria –
Requisitos.

2.2.2.1 Análise Física
 Determinação da área bruta (Ab mm²);
 Determinação da área liquida (A.liq %);
 Porosidade Aparente (PA%);
 Absorção de Água (A%);
 Massa Específica Aparente (MEA);

Todas as análises listadas foram realizadas no laboratório de Concreto e
Argamassa localizado na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Seguindo
as normas técnicas estabelecidas pela NBR 12118 (ABNT, 2013) – Blocos Vazados
de Concreto Simples para Alvenaria – Métodos de Ensaio.
Para a realização dos ensaios foram levados os corpos de prova à estufa
estuda com temperatura de 110°C +/- 5°C, e mantidos nessa condição por 24 horas.
Após esse período foi determinado a massa do corpo de prova, anotando o valor
encontrado, com isso foi colocado novamente na estufa os corpos de prova por no
mínimo mais 2 horas, sendo admissível que o corpo de prova permaneça no máximo
10 minutos fora da estufa durante a medida de sua massa. Teve que ser repetida a
operação de colocar os corpos de prova na estufa a cada 2 horas até que em duas
determinações sucessivas não se registre para o corpo de prova a diferença de massa
superior a 0,5% em relação ao valor anterior, anotando-se então a sua massa seca
m1.
Após esse processo foi deixado os corpos de prova serem resfriados
naturalmente até entrarem em temperatura ambiente, com isso foi imerso os corpos
de prova em água à temperatura de 23°C +/- 5°C, mantendo-os imersos por 24 horas.
Sendo assim foi retirado os corpos de prova da água e drenado os mesmo durante
60s sobre uma tela de abertura de malha maior ou igual a 9,5mm. Logo após foi
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removido a água superficial visível com um pano úmido, anotando-se a sua massa
saturada m2.
Para alguns ensaios também precisava da sua massa aparente, para isso os
corpos de prova após saturados foram imersos em água à temperatura de 23°C +/5°C, por meio de balança hidrostática, sendo o valor encontrado denominado de
massa aparente.

2.2.2.2 Análise Mecânica
 Resistência à compressão

A resistência a compressão dos blocos de concreto foi avaliada por meio do
rompimento dos corpos-de-prova onde foram feitos os ensaios com os blocos inteiros,
com a fôrma vazada de (39x19x14 cm).
Esta análise foi realizada no laboratório de materiais da empresa Minerocha
que fica localizado no município de Caçador, em prensa normatizada, para as idades
de 28 e 56 dias a partir da sua confecção. Os procedimentos de medição da
resistência à compressão dos blocos de concreto irão seguir as normas da NBR 6136
(ABNT, 2014) – Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria – Requisitos.
Para a realização do ensaio foi utilizado duas placas de apoio, onde foram
colocadas em cada lado dos corpos de prova, e também foi feita a regularização das
faces de trabalho dos corpos de prova.

2.2.2.3 Caracterização do agregado miúdo e agregado graúdo

2.2.2.3.1 Composição granulométrica

As amostras, previamente secas em estuda com temperatura de 105°C +/- 5°C,
foram peneiradas em um peneirador mecânico, através das peneiras de série normal
onde se permite a separação dos diferentes tamanhos dos grãos do agregado. Para
o agregado miúdo as peneiras utilizadas foram da série 9,5mm à 0,15mm e para o
agregado graúdo da peneira 19mm à 2mm, em todos os ensaios foram utilizados
tampa e fundo no peneirador para que atendessem às exigências das normas. Em
cada peneira onde ficou retido o material foi separado e pesado, anotando-se o valor
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na planilha de composição granulométrica, para cada amostra foram feiras duas
determinações. Com isso foi calculado o módulo de finura dos agregados. Todo o
ensaio foi executado seguindo as recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003).

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
2.3.1 Caracterização dos materiais – Agregado miúdo natural, agregado graúdo
natural
Com o estudo da granulometria dos agregados utilizados (Figura 12), onde foi
obtido os percentuais de retenção dos agregados em várias peneiras, conforme
(Tabela 6) e (Tabela 7).

Figura 12 - Peneiras para determinação da granulometria

Fonte: O próprio autor.

Tabela 6 - Porcentagem retida acumulada de material nas peneiras de diferentes
granulometrias do agregado miúdo natural
ɸ peneira (mm)

AMA % retida acumulada

9,5
4,75
2
1,18
0,6
0,3
0,15
Fundo

0
6,9
26,7
37,6
52,4
79,7
96,8
100,0

AMPP % retida
acumulada
0
14,1
49,9
67,6
80,0
87,1
91,1
100

AMA: agregado miúdo areia; AMPP: agregado miúdo pó de pedra
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O módulo de finura do agregado miúdo natural (areia) ficou em 3,0, com isso
ela foi classificada com areia média. No ensaio realizado a areia mostrou ser bastante
desregular, tendo em vista que apresentou vários grãos considerados grandes,
bastante de suas partículas ficaram retidas entre as peneiras 0,6, 1,18, 2 e 4,75mm,
mas também podemos notar que todas as suas partículas ficaram com diâmetro
inferior a 9,5mm (Figura 13).
Figura 13 - Curva granulométrica do agregado miúdo natural (areia)
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A maioria das partículas do agregado miúdo natural (pó de pedra), ficou retida
entre a peneira 2 e o fundo (Figura 14). Com o ensaio realizado o seu módulo de finura
ficou em 3,9, onde classificou-se como areia muito grossa (pó de pedra), e todas as
suas partículas ficaram com diâmetro inferior a 9,5mm.
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Figura 14 - Curva granulométrica do agregado miúdo natural (pó de pedra)
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Tabela 7 - Porcentagem retida acumulada de material nas peneiras de diferentes
granulometrias do agregado graúdo natural
ɸ peneira (mm)
19
9,5
4,75
2,0
Fundo

AGN % retida acumulada
0
1,3
93,8
99,6
100
AGN: agregado graúdo natural
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Figura 15 - Curva granulométrica do agregado graúdo
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A granulometria do agregado graúdo (Figura 15), nos mostrou que o agregado
de origem natural apresentou a maioria das suas partículas com diâmetro inferior aos
9,5mm, mas o mesmo apresentou poucas partículas em seu diâmetro. A maior
concentração de partículas ficou na peneira 4,75mm, onde apresentou uma
porcentagem retida de 92,5%, com isso classificamos o agregado graúdo como brita
0 (pedrisco).

2.3.2 Conformação das Amostras

Foram desenvolvidos dois traços de concreto, onde os mesmos seguiram
padrões utilizados na região onde foi produzido os blocos de concreto.
Foi produzido os corpos-de-prova de um traço sem nenhuma alteração, já o
outro traço sofreu alteração na quantidade de areia, ou seja, a mesma obteve
substituição parcial, por 15% de PET triturada.
Na (Tabela 8) veremos a quantidade de material para cada traço.
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Tabela 8 - Composição dos Traços
Quantidade

Traço com a

Quantidade

Traço sem a

substituição da

substituição da

areia

areia

40 Kg

Areia

47 Kg

Areia

41 Kg

Pedrisco

41 Kg

Pedrisco

24 Kg

Pó de Pedra

24 Kg

Pó de Pedra

10,5 Kg

Cimento

10,5 Kg

Cimento

8L

Água

8L

Água

7 Kg

Pet Triturada

0

Pet Triturada

As conformações dos corpos-de-prova foram realizadas a partir dos materiais
listados acima, foram misturados em uma betoneira elétrica, e em seguida levados a
uma vibro-prensadora com sua forma vazada acoplada de dimensões de 39x19x14
cm.
Ao total foram confeccionados 24 blocos de concreto, sendo, 12 com a
substituição parcial de 15% da areia por PET triturada e os outros 12 sem a
substituição do PET triturada. Podemos ver na (figura 16) como ocorreu o processo
de fabricação dos blocos de concreto.
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Figura 16- Processo de conformação das amostras

Fonte: O próprio autor.
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2.3.3 Propriedades do Bloco no Estado Endurecido

Para a análise dos resultados foram utilizados 3 corpos-de-prova de para cada
traço, sendo eles com substituição de areia por 15% de pet triturada e o outro sem
nenhuma substituição.

2.3.3.1 Área bruta

De acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2014), os blocos de concreto devem
apresentar uma área bruta de 546 cm², isso se os mesmos tiverem dimensões de
(39x19x14 cm).
Conforme (figura 17) podemos observar que os blocos confeccionados
obtiveram as médias que são exigidas pela norma técnica da Associação Brasileira,
onde foi dado pela fórmula:
𝐴𝑏 = 𝑏 𝑥 𝑙

(1)

Onde:
Ab: Área bruta (mm²);
b: Largura real do corpo de prova (mm);
l: Comprimento real do corpo de prova (mm).

Figura 17- Gráfico área bruta corpos-de-prova
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2.3.3.2 Área líquida

Como os blocos de concreto utilizados são de dimensões (39x19x14 cm), a
NBR

6136

(ABNT,

2014),

diz

que

os

blocos

apresentados

devem

ter

aproximadamente 306,63 cm² de área liquida, obtendo um percentual de ≤ 75%.
Conforme gráfico abaixo (figura 18) podemos ver que os dois traços dos blocos de
concreto ficaram dentro do que a norma exige, e é expressa pela fórmula:

𝐴𝑙𝑖𝑞 =

m2 − m1
∗ 1000
h∗y

(2)

Onde:
Aliq: Área líquida (mm²);
m2: Massa do corpo de prova saturado (g);
m3: Massa aparente do corpo de prova (g);
h: Altura média do corpo de prova (mm);
y: Massa específica da água utilizada no ensaio (g/cm³).

Figura 18- Gráfico área líquida corpos-de-prova
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2.3.3.3 Absorção de água

A absorção da água é um fator importantíssimo para obter um bloco de concreto
com qualidade. A NBR 6136 (ABNT, 2014), tolera um valor máximo de 10%. Conforme
(figura 19), podemos observar que todos os corpos de prova ficaram abaixo deste
valor. Porém os blocos de concreto com PET obtiveram um valor menor do que os
blocos de concreto comum. Onde podemos concluir que os blocos de concreto com
PET tiveram menor permeabilidade, devido ter um material menos permeável. Onde
o resultado foi obtido pela expressão:

𝑎=

m2 − m1
∗ 100
m1

(3)

Onde:
A: Absorção total (%);
m1: Massa do corpo de prova seco em estufa (g);
m2: Massa do corpo de prova saturado (g).

Figura 19 - Gráfico absorção da água corpos-de-prova
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2.3.3.4 Massa específica aparente

Podemos ver na (figura 20) que os blocos de concreto com PET, apresentaram
menos vazios, assim tratando-se de um material mais compacto e mais uniforme,
indicando menor índice de poros permeáveis, já que o PET é um material menos
permeável, onde foi dado pela fórmula:

𝑀𝐸𝐴 =

𝑚1
𝑚1 − 𝑚3

(4)

Onde:
MEA: Massa específica aparente (g/cm³)
m1: Massa do corpo de prova seco em estufa (g);
m3: Massa aparente do corpo de prova (g).

Figura 20 - Gráfico massa específica aparente corpos-de-prova
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2.3.3.5 Porosidade aparente

A porosidade aparente é definida como o percentual volumétrico de porosidade
aberta existente na amostra. Sendo assim os corpos de prova dos blocos de concreto
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com PET apresentou melhores resultados médios, conforme (figura 21), segundo a
expressão:

Pa =

m2 − m1
∗ 100
m2 − m3

(5)

Onde:
Pa: Porosidade aparente (%)
m1: Massa do corpo de prova seco em estufa (g);
m2: Massa do corpo de prova saturado (g);
m3: Massa aparente do corpo de prova (g).

Figura 21 - Gráfico porosidade aparente corpos-de-prova
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2.3.4 Ensaio de Resistência a Compressão

Os corpos de prova foram submetidos ao teste de resistência a compressão
em prensa hidráulica, conforme mostrado na (figura 22). Foram realizados ensaios
aos 28 e 56 dias de cura dos corpos-de-prova. Foram rompidos 3 corpos-de-prova de
cada traço para cada período.
Na (tabela 9) veremos os resultados da resistência a compressão que os blocos
obtiveram da prensa hidráulica.
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Tabela 9 - Resultado das Amostras (Resistência a Compressão)
Bloco com PET (Mpa)

Bloco sem PET (Mpa)

Amostra 1 (28 dias)

5,40

8,35

Amostra 2 (28 dias)

5,30

7,82

Amostra 3 (28 dias)

6,09

7,41

Amostra 4 (56 dias)

7,00

5,76

Amostra 5 (56 dias)

6,47

5,33

Amostra 6 (56 dias)

7,05

8,63

Figura 22 – Prensa Hidráulica

Fonte: O próprio autor.

A NBR 6136 (ABNT, 2014), nos dá os requisitos mínimos para a resistência
dos blocos, que estão apresentados na (tabela 5), e com isso na (figura 23) podemos
analisar os resultados obtidos, os dois traços ficaram dentro do que a norma exige,
sendo assim podemos dizer que o bloco com PET não comprometeu a qualidade dos
mesmos, onde os traços apresentaram resultados similares. Contudo podemos dizer
que é viável a substituição do agregado miúdo parcialmente por PET.
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Figura 23 - Gráfico resistência a compressão dos corpos-de-prova
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Com os resultados apresentados podemos notar que os dois traços obtiveram
média para ficar dentro da classe A, com função estrutural, para uso em elementos
de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo, que é a classe mais resistente, onde
deve-se obter no mínimo 6 Mpa de resistência à compressão
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3. CONCLUSÃO

O termo sustentabilidade está cada vez mais em alta na construção civil. No
mercado o desenvolvimento sustentável está se tornando essencial para a dinâmica
econômica.
Com o aumento da população, em conjunto com a grande urbanização, tem-se
gerado uma mudança no estilo de vida da população, assim gerando cada vez mais
resíduos. Com isso está sendo buscada alternativas para reduzir os impactos gerados
ao meio ambiente.
Nos últimos anos tem sido crescente a preocupação com a preservação do
meio ambiente. Um exemplo do impacto desta política na construção civil se dá pelo
futuro do concreto, inclui considerações econômicas, energéticas e ambientais.
Atualmente várias empresas investem cada vez mais em equipamentos e formação
de quadros técnicos para eliminar ou minimizar a cultura do desperdício e consolidar
a cultura da redução de perdas e reciclagem de resíduos.
Por isso, hoje em dia, toda atitude para diminuir o acúmulo de lixo em nosso
planeta é válida. Além de priorizar sempre a coleta seletiva, é importante também
incentivar a reciclagem de plástico. Usando a criatividade, é possível dar novos usos
às garrafas PET, já que esses recipientes podem ser facilmente transformados e
reaproveitados, impedindo que mais garrafas sejam descartadas na natureza. Ao
longo dos anos, ações como essas representarão uma grande diferença.
Como a construção civil tem-se constituído importante mercado para a
indústria plástica, estudos para a utilização de resíduos PET como matéria-prima tem
sido cada vez mais adotado para diminuir o problema com o meio ambiente.
Com os estudos feitos para a substituição parcial do agregado miúdo natural
na produção de blocos de concreto, podemos afirmar que o uso de um agregado
reciclável, no nosso caso a PET triturada, não causa nenhum comprometimento na
sua qualidade, sendo assim todos os objetivos foram alcançados.
Observamos que os blocos com PET obtiveram menor absorção de água em
relação ao bloco sem PET, ou seja, ficou menos permeável, resultando em um bloco
mais compacto e mais uniforme.
Em relação a sua resistência, os dois traços tiveram resultados médios
similares, toda via podemos afirmar que é viável a substituição parcial do agregado
miúdo natural pela PET triturada.
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Contudo a aplicação do bloco reciclável é um reflexo de busca de novas
técnicas mais eficientes para o melhor aproveitamento dos recursos materiais e
financeiros disponíveis, eliminando assim os desperdícios e reduzindo os custos,
prazos e agregando valor ao produto final.
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