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O grande volume de resíduos gerados por alguns setores produtivos tem levado 

pesquisadores a buscar soluções adequadas para seu reuso, com o intuito de atender 
as questões técnicas, econômicas, sociais e ambientais. O alto consumo de matérias -

primas pelas indústrias brasileiras para os mais diversos usos, associados aos 

princípios do desenvolvimento sustentável, conduz às pesquisas sobre reciclagem dos 
materiais descartados pelas indústrias com a finalidade do seu emprego racional e 

seguro em novos produtos ou em reaproveitamento. A areia contaminada com resina 

fenólica ou areia de descarte de fundição, gerada na etapa de desmoldagem das peças 
metálicas nas indústrias de fundição, é atualmente um grave problema ambiental que o 

setor enfrenta. Parte desse resíduo vem sendo acumulado nas próprias empresas e 
outra parte deve-se ser descartada em locai próprios. Relacionado a este contexto, a 

presente pesquisa estudou diferentes traços de concreto utilizados para o 

dimensionamento de um pilar, usando dois tipos de adições minerais que são resíduos 
(cinza de casca de arroz e cinza volante), e a areia de descarte de fundição em alto 

percentual (75%), bem como, combinado com areia natural e agregado graúdo, 

verificou-se os principais impactos ambientais causados por cada mistura e definiu-se 
qual a melhor alternativa de concreto/ pilar do ponto de vista ambiental/ sustentável e 

econômico. Concluiu-se que o nível de resistência exerceu maior influência na 
sustentabilidade do pilar do que os tipos de materiais estudados. A ADF apresentou 

poucas diferenças nas características físicas em comparação a areia de rio mas ela 

apresentou impurezas como argila, pó de serra, bentonia etc que faz com que ela 
reduza a densidade específica do material, criando vazios de ar no concreto e isso 

afetou negativamente as propriedades mecânicas. Para os concretos alcançarem os 

fck‟s estabelecidos notou-se um aumento de consumo de cimento. Esse estudo teve o 
intuito de utilizar uma porcentagem alta de ADF e em conjunto com as adições minerais 

provar a mitigação desses efeitos negativos no concreto estudado sem aumentar o 

consumo de cimento e assim provar que a ADF pode ser efetivamente utilizada na 
fabricação de concretos de boa qualidade, custo compatível e sustentável e isso ficou 

comprovado mas apenas em idades mais tardias devido a reação pozolânica ser lenta, 
aos 91 dias observou-se resistências maiores que o traço REF. Ao considerar-se a 

integração de todos os parâmetros analisados a melhor alternativa foi a do traço 75% 

ADF e 25%CCA e nível de resistência característica de 40 MPa. As análises por 
unidade de resistência à compressão, por MPa, evidenciaram decréscimo médio de 

24% no custo e impacto ambiental total quando o fck subiu de 30MPa para 40MPa. 

 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Impactos ambientais. Areia de fundição. Pozolanas. 

Análise do ciclo de vida. Concreto estrutural. 





 

 

ABSTRACT 

 
 

STUDY OF VIABILITY OF STRUCTURAL CONCRETE WITH WASTED FOUNDRY 
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The large volume of waste generated by some productive sectors has led researchers to 

find suitable solutions for their reuse, in order to address technical, economic, social and 
environmental issues. The high consumption of raw materials by Brazilian industries for 

the most diverse uses, associated to the principles of sustainable development, leads to 

research on recycling of materials discarded by industries for the purpose of their rational 
and safe use in new products or reuse. Sand contaminated with phenolic resin or sand 

casting discard, generated in the demolding stage of metal parts in the foundry 

industries, is currently a serious environmental problem facing the industry. Some of this 
waste has been accumulated in the companies themselves and another part has to be 

disposed of locally. Related to this context, the present research studied different 
concrete traces used for the design of a pillar, using two types of mineral additions that 

are residues (rice husk ash and fly ash), and the high cast casting sand (75%), as well 

as, combined with natural sand and aggregate, the main environmental impacts caused 
by each mixture were determined and the best concrete / pillar alternative from the 

environmental / sustainable and economic point of view was defined. It was concluded 

that the level of resistance exerted a greater influence on the sustainability of the pillar 
than the types of materials studied. The ADF presented few differences in physical 

characteristics compared to river sand but it presented impurities such as clay, saw dust, 

bentonia etc which causes it to reduce the specific density of the material, creating voids 
of air in the concrete and this negatively affected the mechanical properties. For the 

concrete to reach the established fck's it was noticed an increase of cement 
consumption. This study aimed to use a high percentage of ADF and together with the 

mineral additions prove the mitigation of these negative effects in the studied concrete 

without increasing the consumption of cement and thus prove that the ADF can be 
effectively used in the manufacture of good concrete quality, compatible and sustainable 

cost and this was proven but only at later ages because the pozzolanic reaction was 

slow, at 91 days greater resistance was observed than the REF trace. Considering the 
integration of all analyzed parameters, the best alternative was the 75% ADF and 25% 

CCA trace and the characteristic resistance level of 40 MPa. The analyzes by unit of 

compressive strength, by MPa, evidenced an average decrease of 24% in the cost and 
total environmental impact when the fck rose from 30MPa to 40MPa. 

 
 
Keywords: Sustainability. Environmental impacts. Waste foundry sand. Pozolanas. Life 

cycle analysis. Structural concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos 250 anos, a sociedade industrial dobrou a expectativa de vida do 

ser humano, multiplicando por seis a população do planeta. Este feito é resultado do 

desenvolvimento técnico-científico que gerou um complexo industrial, dependente de 

fluxo constante e crescente de materiais, que vai da extração de recursos naturais 

não renováveis, sua transformação em materiais que, ao final da vida útil, irão se 

somar aos resíduos gerados em cada etapa do processo. Atualmente este consumo 

já ultrapassa 10 t/hab.ano. A participação da cadeia produtiva da construção civil 

neste processo vem crescendo rapidamente, representando, atualmente, mais da 

metade desse total (WATERS et al., 2016).  

Materiais cimentícios, agregados e combustíveis - são a maior parte da 

demanda de materiais. Considerando apenas os materiais comercializados, os 

produtos à base de cimento Portland provavelmente representam 17Gt/ano, 

enquanto cerâmica e madeira (está em parte transformada em combustível), 2Gt 

cada e aço, 1Gt (SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2016). Esse resultado não é 

surpreendente: edifícios de todos os tipos e sistemas de água e esgoto formando 

cidades, conectadas por rodovias, aeroportos, pontes e ferrovias e alimentadas por 

adutoras e barragens, muros que separam vizinhos e países, etc. são feitos de 

materiais de construção. O surpreendente é que as grandes obras, as únicas para 

as quais se realizam estudos de impacto ambiental, consomem parcela insignificante 

dos materiais. Os edifícios, obras geralmente consideradas triviais, consomem 85% 

dos materiais e a pavimentação para ruas e rodovias, 14% (SCHANDL, 2016). 

A palavra sustentabilidade tem várias definições mas, a maioria das pessoas 

concordam que implica em produzir bens com a menor carga ambiental, de forma a 

preservar o ambiente de degenerações futuras. A definição dada pela Conferência 

do Rio de 1992 inclui outras dimensões ao conceito, além da puramente ambiental: a 

dimensão social, que implica em distribuição mais equitativa do desenvolvimento 

interno do país e entre países e a dimensão democrática que procura aumentar a 

participação nas decisões públicas (JOHN; AGOPYAN; SJÖSTRÖM, 2001). 

Com a intenção de reduzir os impactos causados ao meio ambiente devido às 

atividades humanas, grande parte dos segmentos da sociedade tem buscado 

repensar suas estratégias de produção, principalmente o setor da construção civil 

que é um dos maiores consumidores de recursos naturais e geradores de resíduos. 
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Relacionado a este contexto surgiram há algum tempo muitas pesquisas objetivando 

substituir recursos naturais por materiais alternativos, entre eles a reutilização da 

areia de descarte de fundição que é um resíduo gerado pela indústria da fundição. 

Essa areia corresponde ao maior volume de resíduos gerados por essa indústria, 

bem como o uso de resíduos agroindustriais, como cinza de casca de arroz, cinza de 

bagaço de cana, cinza volante, entre outros materiais. Pois com a aplicação destes 

estudos haveria a possibilidade de prolongar por um maior período de tempo o ciclo 

de vida dos recursos naturais que são utilizados em grande quantidade pela 

construção civil (DYER et al., 2018; MANOHARAN et al., 2018; TITTARELLI, 2018). 

Na busca por sustentabilidade, engloba-se a questão da reciclagem, que 

consiste no reaproveitamento e reutilização de materiais, dando uma nova finalidade 

para um resíduo que seria depositado no meio ambiente até a sua decomposição. 

Em relação à construção civil, a reciclagem e o reuso de materiais são ótimas 

alternativas para a preservação dos recursos naturais e, consequentemente, 

lançamento de menores quantidades de poluentes ao meio ambiente. Desta forma, o 

reaproveitamento de resíduos gerados pelo setor da fundição torna-se cada vez 

mais importante (ARAUJO, 2014). 

Existem diversos estudos que confirmam a viabilidade técnica de se substituir 

agregados naturais por areia de fundição, sendo que grande parte desses estudos 

estão voltados à resistência dos novos materiais, confirmando a possibilidade de 

utilizar agregados miúdos que antes eram considerados um passivo ambiental na 

composição de argamassas e concretos. Algumas propostas de reutilização de 

areias de fundição são conhecidas, principalmente para uso na produção de 

concreto asfáltico e artefatos de cimento ou de concreto (MONOSI; SANI; 

TITTARELLI, 2010; TITTARELLI, 2018). 

O concreto é um dos materiais mais consumidos do mundo segundo Mehta e 

Monteiro (2014), o desenvolvimento de um país está diretamente vinculado ao 

crescimento de sua infraestrutura urbana. Segundo a Federación Iberoamericana de 

Hormigón Premesclado (FIHP) trata-se de um material construtivo bastante utilizado, 

podendo ser encontrado em várias tipologias construtivas, desde pequenas 

residências a obras de arte especiais, com consumo anual no Brasil estimado em 

52,7 milhões de toneladas em 2018 (SNIC, 2018).  

Segundo Battagin (2016) o concreto define-se como um material homogêneo 

resultante da mistura de cimento, água, agregados miúdos e graúdos, além de 
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outros componentes minoritários, como, por exemplo, aditivos químicos ou minerais. 

Suas principais propriedades relacionam-se ao desempenho físico, químico e 

mecânico da pasta de cimento, seja em estado fresco ou endurecida, o que remete à 

significância da indústria cimenteira e do consumo de água para a fabricação deste 

material. 

Objetivando reduzir o consumo dos recursos naturais e mitigar a geração de 

resíduos, várias pesquisas têm sido realizadas em todo o mundo, visando sua 

utilização em substituição a agregados e aglomerantes no processo produtivo do 

concreto. Alguns resultados sinalizam que esse tipo de concreto é considerado um 

material mais sustentável, contribuindo para a minimização dos impactos gerados 

pelo setor. Além desse benefício, busca-se uma vantagem econômica, pois, 

atualmente, o custo financeiro de alguns resíduos é inferior ao custo do material 

retirado do meio ambiente (FERNANDES; AMORIM, 2014). 

Uma das alternativas são as adições minerais, que nos últimos anos tem sido 

testadas com o objetivo de diminuir os danos ambientais e melhorar as propriedades 

do concreto, e até mesmo diminuir os custos de produção (ISAIA et al., 2017). 

O concreto, um dos principais materiais utilizados pela construção civil, gera 

grandes impactos ambientais devido a grande quantidade de emissões de gases 

causadores do efeito estufa, principalmente causados pela produção de cimento que 

é um dos seus principais constituintes. No entanto, estudos apontam que a forma 

mais eficiente de mitigar as emissões é através da redução do consumo de clínquer. 

O uso de adições minerais, tanto naturais como subprodutos de outros processos, 

pode contribuir na redução de CO2 gerado na fabricação do cimento (GUERREIRO, 

2014; JOHN; AGOPYAN, 2011; LIMA, 2010). 

Para descobrir qual o impacto que determinado produto causa no meio 

ambiente existem algumas alternativas como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

que relaciona-se a caracterização das entradas e saídas, aspectos e impactos 

ambientais ao longo do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a aquisição da 

matéria-prima até a produção, uso, manutenção, reciclagem e disposição final, termo 

denominado “do berço ao túmulo” (UNEP; SETAC, 2009).  

Para realizar a ACV de uma estrutura de concreto armado é necessário 

primeiramente conhecer seu ciclo de vida. Para isso, deve-se realizar um 

levantamento dos fluxos que envolvem cada uma das etapas da produção, inclusive 
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a obtenção da matéria-prima, transporte, produção, resíduos pós-uso, entre outros 

(BENTO, 2016). 

Para este estudo dispõem-se da série de normas ISO 14000, que fornecem 

diretrizes para a gestão ambiental, mas devido à complexidade e o alto custo para a 

implantação, e muitas vezes recursos humanos indisponíveis, torna-se difícil à 

realização desta análise. Para tentar facilitar a ACV, o Conselho Brasileiro da 

Construção Sustentável propôs uma Plataforma Global Simplificada de Avaliação do 

Ciclo de Vida modular (ACVm), em que se procura focar nos aspectos ambientais 

mais relevantes, como consumo de água, matérias-primas, energia, geração de 

resíduos e emissões de CO2 (CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL, 2014). 

O Custo do Ciclo de Vida (CCV) destaca-se por ser uma ferramenta que 

permite relacionar os aspectos econômico-ambiental, podendo ser definido como os 

custos totais do sistema em análise, ou seja, desde a sua produção até o fim da sua 

vida útil, tornando possível selecionar a alternativa mais adequada ambientalmente e 

financeiramente (SANTOS, 2017). 

A presente pesquisa utilizou essas ferramentas disponibilizadas pelo Software 

Simapro que possibilita traçar o desempenho de um pilar de concreto armado 

através do estudo do ACV e CCV, do berço ao túmulo (até a disposição final dos 

seus resíduos), dimensionado para dois níveis de resistência à compressão, 30 e 

40 MPa, para traços com uma alta porcentagem fixa de areia de descarte de 

fundição e adições minerais do concreto estrutural, sendo adotado como unidade 

funcional um pilar de concreto armado de uma edificação fictícia (unidade funcional é 

definida pela Norma ISO 14040 (2014) como sendo uma unidade de referência). A 

unidade funcional será analisada com substituição parcial do cimento por um tipo de 

pozolana e substituição parcial do agregado miúdo por areia de descarte de fundição 

(ADF) e analisado suas propriedades mecânicas e volumétricas como a resistência à 

compressão axial, resistência à tração diametral, módulo de elasticidade longitudinal 

e retração por secagem. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O setor da construção civil é responsável pelo grande consumo de recursos 

naturais e energia, além da enorme produção de resíduos. O processo produtivo do 
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cimento consome bastante energia. O consumo de energia pela indústria de cimento 

é estimado em aproximadamente 2% do consumo de energia primária mundial, ou 

5% do consumo mundial de energia para o setor industrial (WORRELL et al., 2001). 

Devido à natureza inerte do concreto, uma ampla gama de resíduos, incluindo 

resíduos de fundição, pode ser incorporada  na mistura de concreto com um impacto 

mínimo nas propriedades do concreto, com alguns resíduos realmente 

proporcionando um aumento no desempenho do concreto.  

A areia usada pelas fundições é utilizada para dar forma às peças. Após sua 

utilização, torna-se o maior resíduo industrial do Brasil, onde para cada tonelada de 

metal fundido é gerada outra tonelada de areia de fundição que precisa ser 

descartada. Cerca de três milhões de toneladas de resíduos chegam por ano aos 

aterros industriais no país. O setor tenta comprovar que o resíduo considerado não 

inerte pela legislação brasileira pode ter outras finalidades, sem ser o de contaminar 

o meio ambiente (SANTOS, 2016). 

A maioria das bibliografias encontradas demonstra que a areia de fundição 

pode ser usada como substituição do agregado miúdo parcialmente, mas a maioria 

dos autores recomenda baixas substituições devido que quanto maior a substituição, 

maior é a redução da resistência à compressão em concretos convencionais 

(KHATIB; HERKI; KENAI, 2013; RAVITHEJA; GOPALA, 2015; ANDRADE; LUIZA; 

CARNIN, 2018; BHARDWAJ; KUMAR, 2017; CASALI et al., 2018). 

A presente pesquisa pretende ao incorporar adições minerais no concreto e 

melhorar suas propriedades mecânicas, mitigar o efeito negativo causado pela areia 

de descarte de fundição nas misturas e utilizar uma porcentagem dessa areia 

elevada de 75% de substituição para a areia de rio. 

Vários autores já testaram seu uso em porcentagem elevadas de substituição, 

onde ela foi o único material substituído e os resultados mecânicos foram negativos 

(KHATIB, 2010; KHATIB, 2013; SAHMARAN et al., 2011). 

Dentro deste assunto, a pesquisa visa por meio de estudos e metodologias já 

desenvolvidas na Universidade Federal de Santa Maria (BRONDANI, 2015; LIMA, 

2018a; SANTOS, 2017; SILVA, 2014), avaliar a sustentabilidade do concreto 

estrutural, no que diz respeito à Análise do Ciclo de Vida (ACV) e Custo do Ciclo de 

Vida (CCV), com auxílio do software SimaPro. 

Desta forma, esta pesquisa pretende englobar o subproduto de agregado 

miúdo como a areia de descarte de fundição juntamente com subprodutos com 
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propriedades cimentícias como a cinza volante e a cinza da casca de arroz visando 

buscar benefícios para a sustentabilidade da humanidade por meio de soluções 

tecnológicas simples, realizadas de forma prática e viável. Pois há poucos estudos 

evidenciando a mistura desses dois materiais, mas por estudos anteriores sabe-se 

que as pozolanas possuem propriedades que garantem aumento de resistência em 

idades superiores, unindo-se a baixa da resistência causada pela adição alta de ADF 

surgiu o propósito da pesquisa, onde um subproduto iria compensar a falta que o 

outro causa. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

A presente pesquisa visa analisar concretos com adição parcial de areia de 

descarte de fundição assim como o uso de pozolanas como substituto parcial do 

cimento, tomado como unidade funcional um pilar de concreto estrutural de uma 

edificação fictícia, através de ensaios resistência mecânica do concreto, realizados 

em laboratório, para estudo da Análise do Ciclo de Vida modular e de Custo do Ciclo 

de Vida, do “berço ao túmulo”.  

1.2.2 Objetivos específicos 

I. Investigar a influência da substituição de areia natural por um teor alto de 75% 

de areia de descarte de fundição, em conjunto com adições minerais nas 

resistências de 30 e 40MPa; 

II. Estudar as propriedades mecânicas dos concretos com alto teor de areia de 

descarte de fundição, com a substituição simultânea de cimento por cinza 

volante e cinza de casca de arroz; 

III. Avaliar os traços de concreto através dos ensaios mecânicos de resistência à 

compressão axial, tração por compressão diametral, e módulo de elasticidade 

longitudinal; 

IV. Identificar e quantificar a variação volumétrica por retração total para as misturas 

estudadas; 
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V. A partir da Curva de Abrams determinar o consumo de materiais e relação 

a/agl para obter os fck‟s estudados de 30 e 40MPa; 

VI. Comparar os resultados obtidos na ACV, identificar e avaliar o Custo do Ciclo de 

Vida para cada um dos traços de concreto estudados em igualdade de resistência. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos, apresentados a 

seguir: 

 

  Capítulo I – apresenta uma breve introdução ao tema, justificando os 

motivos do estudo e apresentando os objetivos, tanto gerais como 

específicos; 

  Capítulo II – a partir de pesquisa bibliográfica, é realizada uma 

abordagem dos aspectos relacionados a areia de fundição, antes de 

virar descarte, onde é utilizada, sua reciclagem assim como pesquisas 

onde ela foi utilizada no concreto; 

  Capítulo III – engloba o tema sobre sustentabilidade e apresenta aspectos 

voltados à análise do ciclo e vida e custo do ciclo de vida; 

  Capítulo IV – aborda a metodologia seguida durante o estudo, como os 

materiais que serão utilizados e suas caracterizações, ensaios com o 

concreto quanto à resistência mecânica; e fatores que serão utilizados 

para a realização do inventário do ciclo de vida, bem como a posterior 

ACV e CCV; 

  Capítulo V – apresenta os resultados e discussões sobre o estudo. 

  Capítulo VI – este último apresenta as conclusões e considerações finais, 

apontando sugestões para trabalhos futuros. 
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2 AREIA DE FUNDIÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente tem crescido cada vez mais nas últimas 

décadas. A conferência de Estocolmo, em 1972, foi a primeira vez em que líderes 

mundiais discutiram alternativas para amenizar os problemas ambientais. Em 1983, 

foi criada pela Assembleia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e em 1987, a partir dessa comissão, gerou-

se um documento conhecido como Relatório Brundtland, propondo novas formas de 

cooperação internacional de modo a orientar as políticas e ações sustentáveis 

(JORDAN; RIORDAN; SEYFANG, 2012). 

Nesse contexto, o estudo de materiais residuais, tem sido altamente estudado 

por possuir capacidade de substituir parcialmente ou totalmente a areia natural, 

trazendo sustentabilidade na construção civil (SAHA; SARKER, 2017). 

O agregado miúdo mais amplamente utilizado para a execução de concreto 

estrutural é a areia natural extraída dos leitos dos rios. No entanto, a disponibilidade 

de areia de rio para o a preparação de concretos tornou-se uma preocupação devido 

ao uso excessivo, métodos não científicos de mineração dos leitos dos rios, 

causando ameaças ambientais, como a redução do lençol freático, o afundamento 

de pilares da ponte, o deslizamento das margens do rio, etc. O cenário atual exige a 

identificação de um material alternativo para o agregado (areia do rio) para fazer 

concretos, que por sua vez depende de vários fatores como sua disponibilidade, 

propriedades físicas, propriedades e ingredientes químicos (MANJU, 2016). 

2.1 INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL 

No Brasil, a produção de materiais fundidos firmou-se entre os anos 1970 e 

1980, graças aos grandes investimentos em infraestrutura no país e o crescimento 

da indústria automotiva. Foi evidenciado um salto de pouco mais de 1 milhão de 

toneladas de fundidos produzidos nesse período (CASOTTI; FILHO; CASTRO, 

2011). 

Segundo ABIFA (2015), 59% de sua produção é destinada ao setor 

automotivo fornecendo o produto aos fabricantes de componentes automotores, 

autopeças e às próprias montadoras de automóveis, caminhões, ônibus e tratores. O 

Brasil assume a 8ª posição de maior frota mundial de veículos, a 7ª de maior 
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produtor e a 5ª maior no mercado mundial. Portanto, é evidente a significância do 

setor como principal, consumidor de fundidos no país. 

Nos cálculos dessa associação, o volume produzido em 2017 atingiu 

2,32 milhões de toneladas no Brasil. Ou seja, no ano de 2018 esse total pode chegar 

2,66 milhões de toneladas. Com 1.167 empresas de fundição registradas – 40% de 

ferro, 21% de alumínio, entre outras, o Brasil tem capacidade produtiva de 4 milhões 

de toneladas de fundição (ROSTÁS, 2017). 

Segundo a ABIFA (2018) a produção de fundidos totalizou e 1.121.905t no 

primeiro semestre de 2018. Este volume é composto por 916.606 t de ferro fundido 

108.135 t de aço e 97.164 t de metais não ferrosos (cobre, zinco, alumínio e 

magnésio). O mercado interno é o maior consumidor, absorveu 83% (931.051 t) da 

produção de fundidos. Já as exportações responderam por 17% da demanda da 

indústria de fundição nos seis primeiros meses de 2018, o equivalente a 190.854 t. 

Tendo como principal importador os Estados Unidos com 42,5% das exportações 

brasileiras de fundidos, seguidos de países da América do Sul (19,3%), Europa 

(6,7%), África (6%) e Ásia (5,8%) 

De acordo com o relatório de desempenho do setor de fundição (Tabela 1), a 

região sul do Brasil desempenha significativa participação no total da produção 

nacional de fundidos com a média de 34% do total de toneladas produzidas. 

 

Tabela 1 – Produção regional de fundidos em toneladas 

Período Dez/16 Nov/16 Dez/15 A/B% A/C% Jan-Dez/16 Jan-Dez/15 D/E% 

Região (A) (B) (C)   (D) (D)  

1- Centro/MG 30.926 45.873 28.924 (32,6) 6,9 472.534 527.592 (10,4) 
2- Norte/NE 3.283 4.031 3.723 (18,6) (11,8) 45.935 57.293 (19,8) 

3- R. de 
Janeiro 

7.974 14.878 5.663 (46,4) 40,8 152.225 122.308 24,5 

4- São Paulo 43.039 60.693 39.357 (29,1) 9,4 698.541 834.614 (16,3) 

5- Sul 54.001 66.181 35.291 (18,4) 53,0 733.715 774.090 (5,2) 
6- Total 138.947 191.656 112.958 (27,5) 23,0 2.102.950 2.315.897 (9,2) 

Fonte: ABIFA (2016). 

 

2.2 PROCESSO DE FUNDIÇÃO 

O segmento produtor de peças metálicas fundidas tem por característica o 

processamento de materiais metálicos, de produção primária ou de reciclagem como 

sucata, para a elaboração de peças moldadas em ligas ferrosas: ferro cinzento, 
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branco, maleável, nodular, aço ao carbono, ao manganês e ligados; e em ligas de 

metais não ferrosos: cobre, zinco, alumínio, magnésio e estanho. As peças são 

moldadas em areia, resinas ou coquilha metálicas em diversos tamanhos e seguem 

para acabamentos superficiais antes de sua entrega para uso final ou para formação 

de componentes e sistemas a incorporar ao bem final da indústria consumidora 

(FILHO, 2010). 

Como exemplos de peças utilizadas diretamente na forma fundida/acabada, 

podem ser citadas: peças de desgaste para as indústrias de mineração e cimento; 

lingoteiras, matrizes e peças de manutenção na siderurgia; tampas de bueiros e 

outros fins, saneamento básico e mobiliário urbano; tubos centrifugados; panelas, 

caçarolas, frigideiras e utensílios domésticos; campânulas para isoladores elétricos e 

peças para iluminação; conexões hidráulicas e de uso geral – registros; sinos, 

esculturas, troféus e peças artísticas; e maçanetas e ferragens (FILHO, 2010). 

A Tabela 2 apresenta exemplos de peça fundidas e o setor atendido. 

 

Tabela 2 – Exemplos de peças fundidas e setores atendidos 

(continua) 

Peças Setores 

Abraçadeiras Autopeças e montadoras de carros e caminhões 

Alavancas Alimentícia e bebidas 
Anéis e luvas Equipamentos de som e vídeo 
Aros e cubos de rodas Equipamentos elétricos 

Peças para balanças Bombas e compressores 
Bases de máquinas e suportes Bicicletas e motos 
Bielas Calçados 

Blocos de motor e cabeçotes Maquinas operatrizes 
Buchas e grampos Tratores e máquinas rodoviárias 
Tambores, discos e peças para freios Fabricação de caldeiras e similares 

Peças para cambio e transmissão Estaleiros navais, navios, dragas, plataformas. 
Carcaças, corpos e camisas. Construção civil em geral 
Carter de óleo Elevadores 

Cilindros e rolos Maquinas e implementos agrícolas 
Coletores Exportação de petróleo 
Componentes de suspensão Eletrodomésticos 

Contra peso Mineração e cimento 
Corpos de válvulas Equipamento/material esportivos 
Eixos e mangas Construção e equipamento ferroviário 

Engrenagens e garfos Química e petroquímica 
Ferramentais Instalações hidráulicas e irrigação 
Virabrequim Siderurgia e metalurgia 

Grelhas e mandíbulas Maquinas de costura e setor têxtil 
Guias e luvas Geração de energia 
Mancais Estamparia de metais 

Mandíbulas Setor hospitalar e dentário 
Martelos Equipamentos pneumáticos 
Perfis fundidos Papel e celulose 

Polias e roldanas Equipamento de refrigeração 
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(conclusão) 
Peças Setores 

Sapatas Telecomunicações Placas Móveis – ind. Moveleira 

Rotores Prensas 
Tampas Saneamento 
Válvulas Utensílios domésticos 

Volantes Utensílios domésticos 

Fonte: ABIFA (2015). 

 

De acordo com casotti, Filho e Castro (2011) as etapas desse processo 

podem ser resumidas nas seguintes operações: produção do modelo da peça: o 

processo inicia-se com a confecção do modelo com os atributos desejados para o 

resultado final da peça; produção do molde: o molde apresenta o formato da peça 

a ser produzida em seu interior. É necessário que o mesmo seja capaz de suportar 

altas temperaturas. Um dos processos mais utilizados na indústria é a utilização da 

areia verde para a confecção do molde; produção dos machos: os machos são 

postos nos moldes antes do seu fechamento para receber o metal líquido. Esse 

dispositivo delimita a área interna da peça fundida, diferente do molde que tem como 

função a delimitação da parte externa da peça; fechamento do molde: o molde é 

composto por duas metades que juntas envolvem o macho; fusão: nessa etapa, o 

metal é fundido em forno de indução; vazamento: após fundido, o metal líquido é 

transferido do forno para a panela de vazamento e em seguida despejado no molde 

através de um canal de descida para auxiliar o processo; desmoldagem: essa etapa 

refere-se a retirada da peça solidificada de dentro do molde; e por fim, a rebarbação 

e limpeza: consiste na retirada de incrustações de areia do molde na peça fundida. 

Após é realizada a desmoldagem, sendo possível reutilizar a areia 

remanescente no mesmo processo de moldagem, caracterizando um sistema 

recirculante ao qual fica agregada, parcial ou totalmente, a areia que estava contida 

nos machos utilizados no procedimento. É evidenciado que devido ao uso seguido 

da areia recirculante a mesma apresente um acúmulo de materiais residuais, como 

resinas, argilas, carvões ou outros aditivos degradados no processo de vazamento. 

Para preservar a qualidade da peça produzida, deve-se diluir a areia contaminada 

com areia nova. O resultado dessa diluição é um volume de areia de desmoldagem 

excedente e, consequentemente o descarte da parcela dispensável (ABIFA, 2015). A 

Figura 1 apresenta como é feita a moldagem em areia. 
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Figura 1 – Moldagem em areia 

 

Fonte: SENAI (2015)  

 

O fluxo produtivo básico da produção de peças fundidas está representado 

esquematizado na Figura 2. 
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Figura 2 – Fluxo produtivo básico da produção de peças fundidas 

 
Fonte: ABIFA (2015). 

 

2.3 AREIA DE FUNDIÇÃO 

O principal componente da areia de moldagem ou de macharia utilizada nas 

fundições é um agregado fino, mineralogicamente puro, denominado “areia-base” 

com granulometria que varia de 0,05 mm a 2 mm em seu diâmetro, sendo os tipos 

mais usados na indústria de fundição a areia de sílica (SiO2), de olivina 

((MgFe)2SiO4), de zirconita (ZrSiO4) e de cromita (FeCr2 O5 ou FeCr2 O4) (CASALI 

et al., 2018; SCHEUNEMANN, 2005). 

MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS 

 
METÁLICOS 

FERROSOS 

Gusa ou ferro – 

gusa 

Sucata ferrosa 

Ferro-ligas 

Fluxos e aditivos 

NÃO FERROSOS 

Metal primário 

(Cu,Zn,Al,Mg,Sn) 

Ligas preparadas 

Sucata não ferrosa 

Fluxos e aditivos 

MATERIAIS 

CONSUMO 

Coque e energéticos 

Areia de moldagem 

Moldes em coquilha 

Resinas 

Refratários dos 
fornos 

FUSÃO E REFINO DO 

METAL 

Fornos tipo cubilô 

Fornos a óleo ou gás 

Fornos elétricos 

 

MOLDAGEM 

Modelagem 

Preparação da areia 

Moldes das peças 

Retorno de sucata 

metálica Vazamento de metal nos moldes 

Desmoldagem – extração da peça bruta 

 

Rebarbação e limpeza da peça                                                  

                                                                        retorno da areia 

 Acabamento e tratamento térmico 

                                      Reciclagem de metálicos e de areia 
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O método mais usado para a fabricação de peças a partir de metais fundidos 

é o de moldagem em areia. A sua liderança frente a outros processos no mercado 

deve-se a sua simplicidade tecnológica, baixo custo e facilidade na recuperação da 

areia após o processo (ABIFA, 2016). 

Os requisitos básicos para um desempenho satisfatório destas areias de 

fundição são: possuir estabilidade dimensional e térmica a elevadas temperaturas; 

possuir tamanho e formato de partículas adequados; ser quimicamente inerte a 

metais fundidos; não ser facilmente molhada por metais fundidos; não conter 

elementos voláteis que produzam gás no aquecimento; ser disponível em grandes 

quantidades e preços razoáveis; possuir pureza e pH de acordo com os requisitos 

dos sistemas ligantes (PENKAITIS, 2012; SCHEUNEMANN, 2005). 

A areia de fundição mais comumente usada ao longo dos anos tem sido a 

areia de sílica por tratar-se do mais abundante – o silício é o elemento mais 

abundante da crosta terrestre - e mais facilmente extraído dos minerais da face da 

terra (GARNAR, 1977; MARIOTTO, 1978; IYER et al., 1992 apud SCHEUNEMANN, 

2005). Segundo Lorè (1978) apud Scheunemann (2005), as areias de moldagem 

classificam-se segundo os critérios de constituição como: origem, uso, emprego na 

caixa de fundição, estado de umidade e qualidade do metal. 

 

a) Quanto à origem: 

 • Areias Naturais, que são originadas de arenitos de cimento argiloso ou de 

alteração de rochas feldspáticas (saibros), que são usados diretamente na 

moldagem, sofrendo apenas uma correção na umidade; 

• Areias Semi-sintéticas, que são resultantes das modificações introduzidas 

nas areias naturais, por meio de adição de substâncias que visam corrigí-las, 

melhorando suas qualidades; 

 • Areias Sintéticas, que são obtidas pela mistura correta da areia-base e 

aglomerantes em proporção adequada e umidade determinada. 

 
b) Quanto ao uso: 

• Areia nova, quando utilizada pela primeira vez na fundição;  

• Areia usada, quando recuperada de fundições anteriores. 
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c) Quanto ao emprego na caixa de fundição: 

 • Areia de faceamento é a parte da areia que faceia o modelo e entra em 

contato com o metal de vazamento;  

• Areia de enchimento é a parte da areia que constitui o restante da caixa de 

moldagem;  

• Areia de macho é aquela destinada ao preparo dos machos, conformadores 

das cavidades internas das peças. 

 

d) Quanto ao estado de umidade da areia:  

• Areia úmida ou verde é a que mantém no momento do vazamento, 

aproximadamente a mesma umidade do preparo;  

• Areia estufada é aquela preparada com composição adequada para macho 

e moldes e que sofrem cozimento em estufa antes do vazamento. 

 

e) Quanto à qualidade do metal:  

• Areias para metais ferrosos (ferro de fundido cinzento, maleável e aço). 

2.3.1 Areia verde 

A “Areia verde” é denominada toda areia aglomerada com argila umedecida 

que não sofre processo de secagem antes do vazamento do metal. É, 

essencialmente, composta por areia de sílica de alta qualidade (85-95%), argila de 

bentonita (4-10%), aditivos carbonáceos (2-10%) e água (2-5%) (SIDDIQUE; 

NOUMOWE, 2008). 

A areia composta por areia, argila e água só exprime um estado ótimo de 

organização quando os grãos são envolvidos por lamelas de água. Em virtude do 

caráter dipolar, as moléculas de água alinham-se rigidamente em camadas sobre a 

partícula sólida. Devido ás forças externas as lamelas formadas adjacentemente 

deslizam entre si. Esse fenômeno justifica a formação dos filmes argilosos formados 

em torno dos grãos da areia (BALDAM; VIEIRA, 2013). 

2.3.2 Areia quimicamente ligadas 

As areias quimicamente ligadas possuem diversas denominações e podem 

ser chamadas de areias resinadas, fenólicas, de macharia ou mesmo “no bake” que 
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recebe esse nome pois são utilizados agentes químicos na areia para produção de 

machos. Estas areias se diferenciam das areias verdes por utilizarem 

ligantes/resinas orgânicos para criar tanto machos, quanto, em alguns casos, como 

nos sistemas Pep-Set1, comuns em fundições de aço, moldes. Os processos que 

utilizam estes ligantes foram desenvolvidos para resolver problemas de velocidade 

de endurecimento, resistência e capacidade do molde de se colapsar e melhoria na 

qualidade da peça metálica produzida (ALVES, 2012; CASOTTI; FILHO; CASTRO, 

2011). 

No processo de fundição de metais e suas ligas são utilizados moldes de 

areia. Atualmente, a fabricação dos mesmos é feita por dois processos distintos: o 

primeiro utiliza areia, bentonita e pó de carvão; e o segundo processo utiliza areia, 

resina fenólica e pó de carvão. A utilização da resina fenólica ocorre porque esta 

confere um melhor acabamento na peça e uma boa resistência no molde, ganhando 

importância nos processos atuais de fundição. Contudo, após o uso é realizada a 

desmoldagem da peça, ficando a areia contaminada com a resina fenólica 

(MARIOTTO, 2000). 

No caso da areia fenólica se utiliza um aglomerante sintético, que é uma 

resina fenólica, para a obtenção de moldes mais resistentes. A areia utilizada na 

moldagem pode ser recuperada e reutilizada, contudo existe um limite. Assim, 

depois de descartada, o resíduo de areia de fundição coletado vira material de 

descarte e fica depositado em uma pilha no interior da empresa, que seria enviado 

para empresas terceirizadas e depositado em aterros industriais (CASALI et al., 

2018). 

2.4 AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) são 

gerados no Brasil um volume anual de aproximadamente 97 milhões de toneladas 

de resíduos industriais. Considerando que a estimativa de descarte da areia de 

fundição provenientes do processo é de 2 milhões de toneladas, sendo possível 

prever um percentual em torno de 2,06% do total do país (PENKAITIS, 2012). 

                                                 
1
 Pep-Set - É um processo de cura à frio. Um catalisador líquido é adicionado a uma das partes de 

resina proporcionando um processo de cura mais lento, o que possibilita um melhor manuseio na 

moldagem. O processo de Pep Set tem como característica o baixo odor e a boa fluidez da areia.  
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Em virtude da perda do volume quando entra em contato com metal líquido, 

da descaracterização do composto de moldagem e perda das características dos 

componentes da mistura, é necessário fazer a reposição da areia para garantir a 

confiabilidade da reprodução da peça. Consequentemente, a areia que não 

apresenta o potencial de reuso é descartada (BINA, 2002).  

Dessa forma, as areias de fundição remanescentes do potencial de 

reutilização são consideradas como resíduos sólidos que necessitam ser 

encaminhadas para descarte. Os resíduos sólidos, de acordo com a NBR 10004 

“Resíduos sólidos – Classificação” (ABNT NBR 10.004, 2004), estão fracionados nas 

seguintes classes:  

 

a) Resíduos classe I – Perigosos. Os resíduos compreendidos nessa classe 

são aqueles que apresentam por meio da característica de suas propriedades 

físicas, químicas e infectocontagiosas como toxicidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e patogenicidade, riscos à saúde e ao meio ambiente se 

descartados de forma incorreta.  

b) Resíduos classe II – Não perigosos. São aqueles que não se enquadram 

na classificação de resíduos perigosos e se dividem em:  

Resíduos classe II A – Não inertes. Quaisquer resíduos que não se encaixam 

na classificação de resíduos da classe I. Podem ter propriedade como 

biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

 
Resíduos classe II B – Inertes. Aqueles que quando amostrados segundo a 

(ABNT NBR 10.007, 2004)– Amostragem de resíduos sólidos - e em contato 

dinâmico e estático com água destilada, à temperatura ambiente não tiverem 

nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade da água.  

A areia de fundição remanescente da produção de peças fundidas pode ser 

classificada, de acordo com o anexo H contido na NBR 10004, como Classe II – Não 

perigoso (ABNT NBR 10.004, 2004).  

Mesmo que sua classificação dependa exclusivamente do processo de 

moldagem, (PENKAITIS, 2012) afirma que no geral as areias de fundição são 

classificadas como não perigoso e não inerte (Classe II A). Os tipos de resíduos 

gerados no processo de moldagem estão diretamente relacionados com o 



35 

 

mecanismo escolhido para realizá-lo, ou seja, o tipo de moldes e machos, bem como 

a origem do metal fundido.  

Os resíduos gerados podem ser caracterizados em um conjunto de areia 

usada, resíduos de limpeza, resíduos de escória, pó e resíduos diversos. Na maioria 

das fundições, é realizado o aproveitamento de uma determinada porção da areia 

utilizada, como por exemplo, a areia verde, por ser reutilizada diversas vezes, porém 

a cada reuso formam-se acúmulos de finos fazendo-se necessário a retirada de 

areia do sistema para manter as propriedades da areia do molde intactas 

(TITTARELLI, 2018). 

A ADF é separada e levada a um aterro industrial, em conjunto com os 

machos não aproveitados. Esse resíduo representa 66 a 88% do total gerado pelo 

processo. Já a escória caracteriza-se como uma massa vidrosa, relativamente inerte 

e com uma estrutura química complexa. Por ser um componente utilizado para 

facilitar a retirada do forno, é composta basicamente por óxidos metálicos do 

processo de fusão, refratários fundidos, areia e cinzas. O pó é oriundo do processo 

de fusão, fumos recoletados pelas câmaras e por lavadores de gases (MARTINI, 

2017). 

2.5 RECICLAGEM DA AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO 

A reciclagem é o processo pelo qual os componentes de um determinado 

corpo ou objeto são transformados em matéria prima para a confecção de outro 

corpo ou objeto, semelhante ou não ao anterior (ARAUJO, 2014).  

Segundo Penkaitis, (2012), o reaproveitamento da areia descartada de 

fundição é uma alternativa que gera, além do ganho ambiental, ganhos econômicos, 

relacionados à redução de despesas com a destinação do resíduo.  

No contexto das areias descartadas de fundição, a Comissão de Meio 

Ambiente da (ABIFA, 2015) subdivide os processos de reciclagem em: recuperação, 

regeneração e reutilização. A recuperação e regeneração são processos de 

reciclagem interna da areia descartada de fundição, enquanto que a reutilização 

corresponde a reciclagem externa.  

De acordo com Martine (2017), a recuperação consiste em reintroduzir no 

processo produtivo original as areias que já foram utilizadas no vazamento de peças. 

Antes da reintrodução é realizada a retirada de resíduos grosseiros (torrões e 
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materiais metálicos) e o resfriamento, devido à presença de materiais alterados pelo 

contato imediato com o metal fundido como, por exemplo, argilas e carvões. A 

regeneração submete as areias descartadas de fundição à ação mecânica (atrição) 

e/ou ação do aumento da temperatura (calcinação), com o objetivo de limpar a 

superfície dos grãos da areia-base para que as características sejam restituídas da 

forma mais semelhante possível às das areias novas. Assim, é permitida a 

introdução das areias regeneradas no processo de moldagem.  

Por fim, a reutilização consiste no uso alternativo das areias descartadas de 

fundição como agregado miúdo em aplicações externas à indústria, como por 

exemplo, na indústria da construção civil, na introdução no concreto estrutural, 

confecção de artefatos de concreto, em pavimentação asfálticas, entre outras. Nesse 

processo, não são adotadas técnicas de tratamento e/ou descontaminação para as 

areias, ou seja, são reutilizadas nas condições em que foram descartadas 

(MARTINI, 2017). 

Segundo estudo elaborado por (SIDDIQUE; SCHUTTER; NOUMOWE, 2009), 

em misturas de concreto, foi realizada a substituição do agregado miúdo nas 

porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30% por ADF e avaliado o comportamento 

perante algumas propriedades do concreto no estado fresco e endurecido. Entre as 

propriedades do concreto fresco, o abatimento (slump) do concreto convencional 

alcançou um valor de 90mm, no concreto com 10% e 20% de substituição de 

agregado miúdo por ADF o valor encontrado foi de 85mm, e o concreto com 30% de 

substituição alcançou 80mm de abatimento. Foram avaliadas, nas propriedades do 

concreto endurecido, a resistência à compressão, resistência à tração, resistência a 

flexão e modulo de elasticidade. Todos os resultados encontrados foram favoráveis 

e indica que a ADF agrega benefícios a resistência do concreto. 

Pablos (2008), testou o uso da areia de fundição como substituição total do 

agregado miúdo. Estabeleceu três traços (traço em massa de cimento: resíduo ou 

areia - 1:1, 1:3, 1:5) e, para cada um, utilizou areia nova e areia de fundição, a fim de 

averiguar a interferência da areia de fundição na evolução da resistência à 

compressão e a absorção de água. A resistência à compressão dos corpos de prova 

moldados com areia normal ficou em torno de 20% maior do que moldados com 

areia de fundição. A absorção de água sofre um aumento de mais ou menos 1% 

quando realizada a mesma comparação.  



37 

 

Sugali (2017) utilizou a areia de fundição como substituição parcial do 

agregado miúdo, uma investigação experimental foi realizada. As propriedades de 

resistência, tais como resistência à compressão, resistência à ruptura e flexão do 

concreto fck 25 Mpa, foram estudadas com diferentes porcentagens de substituição 

do agregado miúdo por areia de fundição em substituições de 0%, 10%, 20%, 30%, 

40% e 50%. A porcentagem ideal de areia de fundição usada nesse concreto que 

corresponda à resistência a compressão máxima será identificada. Foram 

substituídos em cima massa do cimento substituições de cinza volante (5%, 10%, 

15%, 20%) e sílica ativa (5%, 10%, 15%, 20%) foram realizados separadamente 

para as propriedades de resistência do concreto. Com o estudo acima, a resistência 

máxima do concreto correspondente à substituição da sílica ativa e das cinzas 

volantes foram identificadas. Observou-se que o aumento máximo das propriedades 

de resistência em relação ao concreto convencional foi alcançado com 40% de 

substituição da areia de fundição utilizada. Com base nos resultados obtidos, a 

substituição de 40% de areia de fundição utilizada com sílica ativa mostrou melhor 

desempenho do que com cinzas volantes. Amplas todas as misturas, o aumento 

máximo de resistência foi observado em uma mistura que consiste em 40% de areia 

de fundição utilizada com 10% de sílica ativa. 
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3 SUSTENTABILIDADE 

O conceito de sustentabilidade tem ganhado importância na atividade 

industrial como forma de reduzir os impactos ambientais causados pela geração de 

resíduos. Na indústria do concreto o conceito de sustentabilidade é particularmente 

importante devido ao elevado consumo de recursos naturais e à geração de 

resíduos nocivos ao meio ambiente, entre os quais, o dióxido de carbono (CO2) 

(JOHN; AGOPYAN, 2011). 

A emissão de gases de efeito de estufa é uma das principais causas do 

aquecimento global. Mccaffrey (2002) destaca que, entre os gases de efeito estufa, o 

CO2 contribui aproximadamente com 65% para o aquecimento global, e a indústria 

cimentícia é responsável por 5% das emissões totais. Esse problema agravou-se 

nas últimas décadas devido ao aumento acentuado da demanda por cimento 

Portland. Sabe-se que a indústria da construção não prescinde do cimento Portland 

para a execução de obras e serviços, seja na utilização de argamassa, concreto e 

outros derivados, tornando assim esse material, individualmente, o mais consumido 

pelo homem em suas diversas formas. A produção mundial de cimento de 2018 foi 

4,10 bilhões de toneladas (USGS, 2019), cerca de 600 kg.hab-1.ano-1, e a do Brasil 

52 milhões de toneladas. 

3.1 SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O impacto negativo gerado pela Construção Civil ao meio ambiente é um dos 

maiores causados pela atividade humana ao planeta, nas fases de construção, 

operação, manutenção e demolição dos edifícios. Com um crescente interesse na 

redução de impactos ambientais e procurando definir estratégias para mitigação do 

uso dos recursos não renováveis, economia de energia e redução de resíduos da 

construção, à aderência a uma Construção Sustentável tem se tornado 

indispensável nos dias atuais (CHAVES, 2014). 

No caminho em busca da Sustentabilidade da Construção Civil, a mudança de 

paradigma nos países em desenvolvimento é fundamental, pois estes países 

respondem juntos por 23% do volume mundial de construções e esse número só 

tende a aumentar (ROVERS, 2001). 
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A Sustentabilidade de uma construção também está diretamente ligada à sua 

durabilidade e à sua capacidade de sobreviver adequadamente ao longo do tempo, 

referindo-se à maneira com que ela responde às condições de poluição do ar, do 

solo e da água e aos impactos no meio ambiente em geral (BLUMENSCHEIN, 

2004). A durabilidade das edificações é o principal quesito para uma edificação 

sustentável, e está diretamente ligada à qualidade do processo construtivo e dos 

materiais empregados. 

3.1.1 Construção sustentável 

O conceito de Construção Sustentável baseia-se no desenvolvimento de um 

modelo que permita à Construção Civil enfrentar e propor soluções aos principais 

problemas ambientais de nossa época, sem renunciar à moderna tecnologia e à 

criação de edificações que atendam às necessidades de seus usuários (ARAÚJO 

JUNIOR; SÁ, 2017). 

Segundo o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA, 

1999), Construção Sustentável é um sistema construtivo que visa garantir qualidade 

de vida às gerações atuais e futuras. Esse tipo de construção promove alterações no 

entorno, de forma a atender as necessidades da edificação e o uso do homem 

moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais devem ser contemplados em qualquer projeto de 

edificação.  

A base da Sustentabilidade na Construção Civil é apoiada no Triple Bottom 

Line ou “3BL” (tripé), termo criado pelo acadêmico John Elkington, fundador de uma 

empresa de consultoria que aconselha empresas nas áreas econômica, social e 

ambiental (CHAVES, 2014). 

Com os novos conceitos ambientais introduzidos a partir da década de 1960, 

surgiu o 3BL, que trouxe uma constatação. Caso os empresários e governantes não 

cuidassem do aspecto ambiental, as empresas ficariam carentes de matéria-prima e 

talvez, sem consumidores, além de contribuírem para a destruição do planeta Terra. 

A Figura 3 demonstra o modelo proposto por (ELKINGTON, 2001). 

 



41 

 

Figura 3 – Triple Bottom Line 

 

Fonte: Chaves (2014). 

 

No Quadro 1 está apresentado de forma resumida as ênfases do Triple 

Bottom Line. Considera-se sustentável quando aborda esses três aspectos. 

 

Quadro 1 – Principais Conceitos do Triple Bottom Line 

Economicamente 
viável  

- Reduz custos de operação; 

- Eleva o valor do ativo imobiliário e os lucros; 

- Aumenta a produtividade e a satisfação dos empregados; 

-Otimiza o desempenho econômico no ciclo de vida; 

Socialmente 
desejável 

 - Melhora as condições do ar, térmicas e acústicas dos ambientes 

 - Eleva os níveis de salubridade e de conforto para os ocupantes;  

 - Contribui com a saúde, vitalidade e estética para a comunidade local.  

Ecologicamente 
sustentável 

 - Desenvolve e protege habitat naturais; 

 - Melhora a qualidade do ar e agua; 

 - Reduz a produção de resíduos sólidos; 

 - Preserva recursos naturaiz;  

 - Diminui a emissão de gases poluentes. 

Fonte: Disponível em: http://www.bioseta.com.br/wp-content/uploads/2014/10/triple.jpg. Acesso em: 

20 ago. 2018. 

 

http://www.bioseta.com.br/wp-content/uploads/2014/10/triple.jpg
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3.1.2 Concreto e a sustentabilidade 

A indústria do cimento é responsável por 3% das emissões mundiais de gases 

de efeito estufa e por 5% das emissões de CO2 aproximadamente. Da emissão da 

indústria cimenteira, 50% referem-se ao processo produtivo do clínquer, cerca de 

10% ao transporte e uso de eletricidade e os 40% restantes são proveniente da 

queima dos combustíveis para aquecimento dos fornos (CEMENT SUSTAINABILITY 

INITIATIVE, 2017).  

Estimativas apontam que a fabricação de cimento Portland em escala mundial 

são da ordem de 1,7 bilhões de toneladas por ano, o suficiente para produzir 6 km³ 

de concreto por ano ou 1 m³ por habitante (GARTNER, 2010).  

Já no Brasil, a produção em 2016 foi de 57,9 milhões de toneladas e a 

emissão específica de CO2 por tonelada de cimento é de 600 kg (Sindicato Nacional 

da Indústria do Cimento - SNIC, 2016)  

Os impactos gerados pelo processo produtivo do cimento podem ocorrer em 

praticamente todas as suas fases, desde a extração, produção, até a sua disposição 

final, revelando o papel da indústria do cimento como elevado potencial poluidor. Há 

fontes de poluição em todas as etapas do processo - moagem e homogeneização 

das matérias-primas; clinquerização no forno rotativo; resfriamento do clínquer; 

moagem do clínquer; adições e produção de cimento, ensacamento e expedição; 

pontos de transferência de materiais (LORENCETTI; MARÇAL, 2017; MAURY, 

2012). 

Visto todas essas dificuldades, desde o fim do século passado tem-se 

intensificado estudos para reduzir a utilização do cimento. Uma alternativa é a 

substituição do cimento por material pozolânico no concreto. De acordo com a NBR 

12653 (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2014) materiais 

pozolânicos são materiais finos silicosos ou silicoaluminosos que, por si só não 

possuem atividade aglomerante ou pouca atividade, mas que na presença da água, 

reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente formando compostos com 

propriedades cimentantes (ISAIA et al., 2017). 

Dentro do âmbito da sustentabilidade, têm sido desenvolvidas diversas 

tecnologias para reduzir o consumo do cimento Portland na produção de concreto. 

Uma técnica viável consiste na incorporação de materiais alternativos, provenientes 

do beneficiamento de resíduos, no desenvolvimento de pastas cimentícias, tais 
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como a cinza volante, a sílica ativa, a escória granulada de alto-forno, o metacaulim, 

cinza de casca de arroz (CCA) (MEHTA; MONTEIRO, 2014; DAL MOLIN, 2005). 

3.1.3 Adições minerais 

3.1.3.1 Cinza de casca de arroz (CCA) 

O arroz é cultivado em mais de 100 países, com produção de 743.106 t 

(FOOD..., 2013), sendo o Brasil o décimo produtor mundial, com 12.106 t, e o Rio 

Grande do Sul o responsável por dois terços desse total, com 8.106 t, dados da 

safra 2013-2014 (IRGA, 2013). 

Cerca de 4,8% da massa de arroz é transformada em casca e, após a 

queima, em cinzas, utilizadas em algumas aplicações industriais ou descartadas 

como resíduo, somando uma produção potencial de CCA de quase 35.106 t no 

mundo e de 0,6.106 t no Brasil. O teor da sílica da CCA, quase sempre acima de 

90%, quando queimada com controle de temperatura para obtenção de 

microestrutura amorfa, é apropriado para uso em concreto, competindo com a sílica 

ativa, quando finamente moída. Estima-se que a maior parte da produção de CCA 

tenha aplicações secundárias devido à queima sem controle de temperatura, o que 

lhe confere algum grau de cristalinidade, sendo então considerada cinza residual, 

devido à menor reatividade pozolânica. Assim, quantidades representativas de CCA 

não são utilizadas para fins mais nobres, como na substituição parcial de clínquer, 

sendo então lançadas em aterros e causando poluição ambiental em cursos d‟água 

ou aquíferos (ISAIA, 2017). 

3.1.3.2 Cinza volante (CV) 

A cinza volante é a pozolana mais produzida no mundo, visto que a mesma é 

um subproduto da queima de carvão mineral, que tem fins energéticos. Dados mais 

antigos, apresentados por Malhotra (1999) relatam que em 2000 a produção mundial 

de cinza volante foi de 660 milhões de toneladas. De acordo com a Associação 

Brasileira de Carvão Mineral (ABCM), atualmente o principal uso do carvão mineral é 

para geração de eletricidade, através de usinas termelétricas. O carvão mineral 

também é utilizado em indústrias que necessitam de calor para seus processos de 
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produção, como secagem de produtos, indústria cerâmica e indústria de vidros. 

Nesse contexto, o resíduo proveniente da queima do carvão, ou seja, a cinza volante, 

é um passivo ambiental, e sua utilização em concretos e argamassas traz um 

benefício tanto técnica com ambientalmente, contribuindo para a sustentabilidade. 

A ASTM C618 classificada as cinzas volantes em duas categorias: cinzas 

volantes Classe C e Classe F. São compostas por silicatos (SiO2, teores de 35 a 

60%), alumina (Al2O3, teores de 10 a 30%), óxidos de ferro (Fe2O3, teores de 4 a 

20%) e de cálcio (CaO, teores de 1 a 35%). A cinza classe C apresenta somatório de 

teores de sílica, alumina e óxido de ferro superior a 50%. Na cinza Classe F, o 

somatório deve ser superior a 70%. As cinzas de Classe C geralmente possuem teor 

de CaO maior que 20% (ACI 232.2R, 1996). 

De acordo com a (FLY ASH INFORMATION CENTER, 2011): 

A cinza volante é um resíduo sólido industrial proveniente da combustão do 
carvão mineral utilizado principalmente em usinas termelétricas. Essa cinza 
é um pó mineral fino, em grande parte constituído por pequenas partículas 

esféricas com dimensões que variam entre 0.5 µm e 100 µm, que resulta da 
fusão e da calcinação das impurezas minerais incombustíveis contidas no 
carvão, geralmente argilas de diversos tipos, queimado a altas temperaturas 

e pressões. Os grãos de cinza, por sua vez, amorfos que possuem sua 
estrutura, preferencialmente, esférica por solidificarem em suspensão no 
fluxo gasoso resultante da queima. 

Aïtcin (2000) destaca a cinza volante de qualidade pode ser utilizada para 

confecção de concretos com resistência entre 50 e 75 MPa, sendo que para níveis 

superiores de resistência, o a cinza volante deve ser combinada com a sílica ativa. 

3.2 IMPACTO AMBIENTAL 

De acordo com a norma  NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), entende-se impacto 

ambiental como quaisquer modificações no meio ambiente, a exemplo de ar, água, 

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações, com 

efeitos positivos ou negativos, que resultem de atividades, produtos ou serviços de 

uma dada organização. 

john e Agopyan (2011) ressaltam que não há produto isento de impactos 

ambientais, sendo a magnitude variável conforme suas condições locais de projeto, 

execução, uso, manutenção e práticas adotadas após a vida útil da edificação. Sob 

esse aspecto, para fins de quantificação dos impactos ambientais, os autores 
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destacam a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida, baseada nos fluxos de 

entrada (consumo) e saída (emissões) de materiais e energia associados a um 

produto, ao longo do ciclo de vida. Para tal, apresentam dez categorias de impactos 

ambientais, descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Impactos ambientais 

Impacto ambiental Descrição 

Mudanças climáticas Emissões de gases como CO2, CH4, NOX, HCFC que diminuem a 

capacidade de emissão de energia de onda longa do globo terrestre 

para o espaço, provocando aquecimento 

Uso de recursos 

naturais 

Consumo de reservas de produtos não renováveis ou exploração de 

produtos renováveis sem manejo ou acima da capacidade de 

recomposição 

Consumo de energia Categoria que analisa a eficiência no uso de energia bem como a 

contribuição para o esgotamento de fontes de energia não renováveis.  

Geração de resíduos Acumulação de resíduos com risco de contaminação ambiental e 

desperdício de recursos naturais 

Consumo de água Consumo de água na atividade, contribuição para o stress hídrico da 

região e as consequências em capacidade de suporte de vida 

Toxicidade Emissão ou uso de produtos que possam significar risco à saúde 

humana ou à de outras espécies, como dioxinas, furanos, formaldeído, 

biocidas, metais pesados como o mercúrio 

Destruição da camada 

de ozônio 

Emissão de gases como os CFCs, halon, HCFC, tricloroetano, 

principalmente de ozônio por fluídos de ar-condicionados e geladeiras 

Poluição por nutrientes 

(eutrofização) 

Contaminação do ambiente - especialmente de corpos de água – por 

elementos como fosfato, amônia, nitrogenados, fósforo, 

desequilibrando ecossistemas 

Acidificação Contaminação do solo, do ar e da água, por produtos ácidos (como 

SOX), afetando animais, vegetação e até edifícios 

Poluição do ar Emissões de gases como SOX, NOX, material particulado, inclusive 

aqueles que podem levar a formação de smog fotoquímico. No caso do 

ambiente interno, emissões de compostos voláteis 

Fonte: john e Agopyan (2011). 

 

Contudo cabe ressaltar que, de acordo com o Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS, 2014), os impactos ambientais mais críticos 

vinculados ao setor da construção civil são os cinco primeiros apresentados no 

Quadro 2: mudanças climáticas, uso de recursos naturais, consumo de energia, 

geração de resíduos e consumo de água. Estrutura-se, assim, a metodologia 

denominada Avaliação do Ciclo de Vida modular, ACV-m, caracterizada pelo menor 

grau de complexidade no levantamento dos dados por fundamentar-se somente nos 

aspectos ambientais mais relevantes, metodologia essa a ser utilizada no presente 

trabalho de forma complementar à ACV tradicional.  
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3.3 MUDANÇA CLIMÁTICA E O CONCRETO 

Mudança climática é uma alteração em longo prazo do clima em uma 

localização específica, região, ou todo o planeta (GIDDENS; ED, 2012). O clima da 

Terra tem variado significativamente em seu passado geológico, causado por 

mudanças solares, emissões vulcânicas e emissão de gases de efeito estufa ou 

GHGs (Green House Gases) (REHAN; NEHDI, 2012). A concentração de CO2, um 

dos principais gases, se apresentava relativamente estável nos últimos 420 mil anos 

(PETIT et al., 1999). Entretanto, nos últimos 200 anos, a concentração de CO2 subiu 

significativamente desde a revolução industrial (MCBEAN et al., 2001; IPCC, 2014).  

A Figura 4 retrata a concentração de gases do efeito estufa. 

 

Figura 4 – Concentração de gases do efeito estufa 

 

Fonte: IPCC (2014)  

 

Acredita-se que esta alta concentração de CO2 está associada a emissões 

antropogênicas. De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC, 2014), há evidências de que atividades humanas são as maiores 

responsáveis pelo aquecimento global nos últimos 50 anos, pois a emissão de 

dióxido de carbono das ações antropogênicas é muito alta. A ameaça do 

aquecimento global tem recebido maior atenção nos últimos anos. Esforços 

internacionais para este assunto começaram na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente em 1972, alcançando um marco importante com a assinatura 

do Protocolo de Quioto em 1997, com o compromisso das nações industrializadas 

de reduzir em 5,2% as emissões de GHGs de 1990 até 2012, sendo renovado para 

o período de 2013 a 2020, com o comprometimento das nações reduzirem suas 

emissões em 18% abaixo dos níveis de 1990 (MOREIRA; GIOMETTI, 2007). 
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O Quinto Informe de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental de 

Especialistas em Mudanças Climáticas (IPCC) fornece avaliação sobre o rumo que o 

planeta seguirá se, hoje, não forem modificadas as práticas habituais de produção, 

de consumo e hábitos de vida, que não são nada promissoras (IPCC, 2014). O 

Acordo de Paris prevê um projeto para frear as mudanças climáticas e garantir um 

aumento da temperatura média global inferior a 2ºC em relação aos níveis pré-

industriais e perseguir o limite de aumento da temperatura a 1,5ºC até 2030 (COP21, 

2015). 

Nos últimos anos várias conferência e encontros multilaterais tem ocorrido 

com o intuito de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Estas conferências 

constituem-se em uma esperança na redução das mudanças climáticas, dentre elas 

podemos destacar o Acordo de Paris (COP21) e os acordos de Ruandae 

Marrakesch (COP22). 

Por sua vez (MEHTA; MONTEIRO, 2014) elencam diversos efeitos 

decorrentes do aquecimento global, a citar-se: acentuação do derretimento das 

geleiras; elevação do nível do mar, ameaçando as populações costeiras; aumento 

do número e da intensidade de ondas de calor, secas, incêndios florestais, 

tempestades e furacões; alterações nas precipitações; quebra do ciclo de carbono 

em decorrência de alterações nas espécies botânicas terrestres e aquáticas. 

Nota-se, portanto, que as mudanças climáticas tendem a afetar os mais diversos 

setores econômicos, ambientais e também sociais, em diferentes proporções e 

consequências. 

Sob esse aspecto, destaca-se o setor da construção civil, o qual contribui com 

30% das emissões de gases de efeito estufa e, tendo-se em vista seu crescimento e 

seu atual panorama, a expectativa é que as emissões mais que dobrem nos 

próximos 20 anos (UNITED NATIONS, 2009).  

Dentre os gases de efeito estufa, john e Agopyan (2011), destacam as 

emissões de CO2 no contexto da construção civil, salientando três aspectos 

principais: a produção de materiais de construção, a utilização das edificações e o 

transporte de materiais e resíduos. Em relação aos materiais de construção, os 

autores apresentam o uso de combustíveis fósseis na fabricação e no transporte dos 

materiais, a decomposição do calcário e outros carbonatos na fase de calcinação e a 

extração de madeira nativa como as principais fontes de emissões de gases estufa.  



48 

 

3.3.1 Produção de cimento 

A emissão de gases do efeito estufa por processo industrial na fabricação do 

cimento ocorrem na produção de sua principal matéria prima: o clínquer. Esse 

componente resulta da calcinação do calcário e da dolomita, extraídos de formações 

geológicas peculiares e cujo principal componente é o carbonato de cálcio e 

associações (CaCO3 e CaMg(CO3)2. 

O aquecimento do calcário promove a reação química do carbonato de cálcio 

com o oxigênio (O2), dando como resultado a cal (CaO) e o dióxido de carbono 

(CO2) que é liberado para a atmosfera. A calcinação ocorre em fornos onde também 

são adicionados argila e outros compostos, e a massa resultante dessas reações é 

denominada clínquer, que é usado para produzir cimento pela adição de gesso 

(CaSO4) e outras substâncias que podem conter metais e outros minerais 

(FONSECA, 2010). 

Em todo esse processo, há queima de combustível para o fornecimento de 

calor e consumo de energia elétrica para movimentar a massa, que é levada aos 

fornos e dali para os demais processos de mistura, homogeneização e secagem. Os 

três tipos de cimento Portland usados no mercado brasileiro – comum, siderúrgico e 

pozolânico – diferem pelo tipo de adição que é usado para sua fabricação. Na 

fabricação do cimento Portland siderúrgico, é adicionada escória dos altos-fornos, a 

qual traz ao cimento propriedades hidráulicas importantes para a construção de 

estruturas como viadutos, pontes ou portos (WORRELL et al., 2001). 

No cimento Portland pozolânico, o principal aditivo é a cinza de usinas 

termoelétricas e de outras indústrias, cuja adição permite produzir um cimento com 

resistência mecânica e ao ataque da água e de organismos, propriedades físicas do 

cimento necessárias na construção de grandes barragens hidrelétricas (ABNT, 

2018). As emissões de gases do efeito estufa têm origem, portanto, no processo 

industrial e no uso de combustíveis para o aquecimento e secagem. A Figura 5 

aponta essas características das emissões associadas à produção de cimento, 

sendo que, das 41,7 Mt CO2 e emitidas em 2013, 61% estão associados à produção 

de clínquer e 39% à queima de combustíveis. 
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Figura 5 – Evolução das emissões de CO2 e por tonelada de cimento produzida 

 

Fonte: SEEG (2014). 

 

3.4 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA (ACV) E CUSTO DE CICLO DE VIDA(CCV) 

Para implantação de um novo modo de pensar a produção, considerando 

aspectos ambientais antes negligenciados no processo produtivo surgiram diversas 

ferramentas. Indicadores como emissões totais de CO2, utilização de recursos não 

renováveis, indicadores da camada de ozônio, são exemplos de importantes 

parâmetros que podem ser avaliados no desenvolvimento de um produto (ARAUJO, 

2010). 

Na lógica do desenvolvimento de produto baseado na Análise de Ciclo de 

Vida (Life Cycle Assessment) o conceito para o projeto do ciclo de vida adota uma 

visão mais ampla do que aquela usada em projetos convencionais avaliando-se os 

impactos ambientais de cada fase do produto. O projeto deve analisar e considerar 

todas as fases o ciclo de vida do produto, ou seja, devem-se considerar todas as 

fases de produzir, utilizar e descartar/eliminar o produto (MANZINI; VEZZOLI, 2009).  

Assim, o projeto deixa de ser apenas do produto e passa a ser do sistema em 

que o produto está inserido. O objetivo desta abordagem é assim, a redução dos 

impactos ambientais causados pelo produto em questão, em todas as fases do ciclo de 



50 

 

vida. Na abordagem do ecodesign também conhecido como “Design for Environment” 

ou “Life Cycle Design” o objetivo é também fazer uma simulação dos impactos 

ambientais durante todo o ciclo de vida do produto (ABELE; ANDERL; BIRKHOFER, 

2005). 

De acordo com os autores a abordagem da Análise do Ciclo de Vida do 

produto é o mais importante meio para analisar os impactos ambientais de um 

produto. Apesar de somente nos últimos anos ter surgido diversas abordagens de 

desenvolvimento de produtos com foco ambiental, de acordo com (ABELE; 

ANDERL; BIRKHOFER, 2005) as questões ambientais sempre estiveram presentes 

no processo de desenvolvimento de produto, mas o alvo estava apontado para 

custo, tempo e qualidade. No contexto atual, a questões ambientais deixam de ser 

algo secundário, para ser preocupação central. A Figura 6 mostra a integração da 

ecologia como um dos alvos chaves para o desenvolvimento de produto. 

 

Figura 6 – Visão do meio ambiente como chave no desenvolvimento de produtos 

 

Fonte: Abele, Anderl e Birkhofer (2005). 
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Na abordagem Berço ao Berço (Cradle to Cradle Design); rejeita-se a ideia de 

que o excesso de demandas de bens industriais é a causa final e definitiva da 

destruição do meio ambiente. Busca-se, portanto, a ideia de fluxos contínuos de 

energia inspirados na própria natureza (BRAUNGART; MCDONOUGH, 2002). O 

princípio fundamental é que o resíduo de um organismo (indústria) é o alimento para 

outro, podendo eliminar-se assim, o conceito de resíduo como rejeito, „sobra‟ que 

terminaria em aterro. Nesta abordagem o projeto de produto amplia-se com 

preocupações relativas a toda cadeia do entorno. 

Obras de engenharia, ao contrário de produtos com vida útil de semanas ou 

meses, são, em geral, caracterizadas por uma vida útil que se estende por alguns 

anos, décadas ou mesmo séculos. Segundo relatório do Diretório Geral para 

Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão Europeia, (1997), a 

complexidade da análise de edificações consiste não somente na adaptação da 

análise para esse novo contexto temporal e estrutural, mas também na estruturação 

das informações coletadas em partes, de forma que possam ser utilizadas para 

várias ou somente uma única fase do ciclo de vida da edificação em questão. 

Segundo Ortiz, Castells e Sonnemann (2009), afirmam que a ACV vem sendo 

utilizada na Construção Civil desde 1990, tornando-se, desde então, um importante 

instrumento para a avaliação de edifícios, e várias ferramentas de ACV foram 

desenvolvidas a partir daquela época. Na indústria da construção existem duas 

principais aplicações para a ACV − uma focada nos materiais de construção e suas 

combinações, denominada Building Material and Component Combinations (BMCC), 

e outra focada em todo o processo da construção, por sua vez denominada Whole 

Process of the Construction (WPC). 

Na edificação, a ACV é um processo de quantificação de análise de uma 

unidade funcional. A aplicação da ACV para a edificação tem, portanto, como 

objetivos, avaliar aspectos culturais de consumo tanto na fase de construção quanto 

na fase de utilização; promover alternativas de melhor desempenho; e desenvolver 

tecnologias para utilização de energias renováveis, ao passo que a ACV para 

materiais tem sido aplicada para analisar, comparar e promover produtos e contribuir 

positivamente para melhorar as decisões ambientais sobre um determinado produto 

(BENTO, 2016). 

O fundamento utilizado na escolha de um material, em um conjunto de opções 

que cumprem uma mesma função, pode ser utilizado na construção de uma 
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edificação composta de vários materiais. Assim, é possível alcançar a ideia de que 

todas as fases construtivas e gerenciais de uma edificação passariam por um 

processo de ACV, de modo a que se considere a menor repercussão ambiental, 

associada ao seu ciclo de vida: projeto, construção, uso, operação, manutenção e 

demolição. Esse processo seria relatado em um inventário dos fluxos de materiais 

(ORTIZ; CASTELLS; SONNEMANN, 2009). 

Do ponto de vista prático, o inventário de diferentes fluxos elementares de 

materiais utilizados na Construção Civil deveria estar disponibilizado em um banco 

de dados contendo, por exemplo, cimento, pisos, azulejos, pintura, etc. (SOUZA, 

2007). 

Dentro da ACV, pode-se ainda analisar todos os custos de um produto, 

processo ou atividade ao longo de sua vida, chamado genericamente Life Cycle 

Costs Analysys (LCC), ou, em português: Análise dos Custos do Ciclo de Vida 

(ACVV, ou ainda CCV). Os custos do ciclo de vida de uma edificação incluem custos 

de projeto, de construção, de operação, de manutenção, de reabilitação e de 

demolição/desconstrução. Simplificadamente, os custos do ciclo de vida podem ser 

estimados através da contabilização dos recursos dispendidos em cada uma dessas 

fases. Esses recursos podem ser uma disponibilidade financeira, material, humana 

ou imaterial consumida ou utilizada na execução de atividade (REAL, 2010). 

A ACV é hoje normalizada por um conjunto de normas da série ISO 14040. 

No Brasil, a ISO 14040 estabelece os princípios e estrutura (ABNT, 2009), a NBR 

ISO 14044 (2009), determina os requisitos e orientações. No plano internacional, as 

quatro normas citadas, são acrescentadas a ISO/TR 14047 (ISO/TR, 2003), que 

apresenta exemplos de aplicação, a ISO/TS 14048 (ISO/TS, 2002), que considera o 

formato de apresentação de dados, e, finalmente, a ISO/TR 14049 (ISO/TR, 2000), 

que fornece exemplos de aplicação especificamente à definição de objetivos 

(SOARES et al., 2006). 

3.4.1 Descrição geral da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

De acordo com a norma NBR ISO 14040. Gestão ambiental – Avaliação do 

ciclo de vida: Princípios e estrutura,(2014), a ACV deve incluir a (1) definição de 

objetivo e escopo, (2) elaboração do Inventário do Ciclo de Vida, (3) avaliação de 

impactos (AICV) e (4) interpretação de resultados, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Etapas da ACV e suas interações 

 

Fonte: NBR 14040 (2009). 

 

3.4.2 Definição do Objetivo e Escopo 

O primeiro passo de uma ACV resume-se à definição do objetivo e a definição 

do escopo. A definição do objetivo é a primeira fase de qualquer ACV, onde seis 

aspectos devem ser coletados e documentados durante a definição do objetivo 

(JOINT RESEARCH CENTRE, 2010): 

 

• A aplicação pretendida, sem ambiguidades, das entregas e resultados; 

• Limitações do método: limitações da cobertura do impacto, limitações 

metodológicas, limitações específicas ou incomuns;  

• Razões para a tomada de decisão de efetuar o estudo. Explicar as razões 

internas ou externas para a execução do estudo e as decisões específicas a serem 

sustentadas;  

• Público alvo do estudo: identificação do público ao qual os resultados do 

estudo se destinam; 

• Estudos comparativos abertos ao público; 

• Identificação dos responsáveis pelo estudo, financiadores e outros agentes 

influenciadores.  



54 

 

Durante a fase de definição do escopo o objeto de estudo da ACV deve ser 

identificado e definido em detalhes. Isto deve ser feito em consonância com a 

definição do objetivo do estudo.  

Quando prover o escopo de um ACV de um objetivo de estudo, considerar e 

descrever de forma clara os seguintes itens que devem ser atendidos (os quais 

estão de acordo com a Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental - ABNT/CB-38 

(JOINT RESEARCH CENTRE, 2010):  

 

• O tipo de provisão do estudo de ACV/ ICV, de acordo com a aplicação 

pretendida;  

• O sistema ou processo a ser estudado e sua função, unidade funcional, e 

fluxo de referência; 

 • Estruturação de modelo e gestão de processos e produtos multifuncionais;  

• Fronteiras do sistema, completeza, e relação de regras de corte; 

 • As categorias de impacto a serem cobertas e seleção de métodos de AICV 

a serem aplicados; 

• Outros requisitos de qualidade que abranjam a cobertura temporal, 

cobertura geográfica e a cobertura tecnológica; 

• As fontes dos dados, qualidade, bem como a incerteza das informações, e 

sua representatividade; 

• A identificação de necessidades críticas e, por fim; 

• O Relatório de planejamento dos resultados. 

 

Pode-se dizer que o escopo é então uma das etapas mais importantes de 

ACV e serve para especificar quais unidades de processos serão avaliadas e qual 

será a unidade funcional. A função e a unidade funcional são elementos centrais de 

uma ACV. Sem eles, o significado e a validade de comparação, especialmente de 

produtos, não é possível. 

Uma ACV é embasada em uma precisa descrição quantitativa da função 

fornecida do sistema analisado. Isto é geralmente feito com o uso de uma unidade 

funcional que nomeia e quantifica os aspectos qualitativos e quantitativos da função. 

Logo na definição do escopo uma decisão importante deve ser tomada quanto 

a princípios de modelagem e métodos de aproximação de uma ACV: um modelo 

atribucional ou consequencial e alocação ou expansão do sistema/ aproximações de 
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substituição. Isto terá implicações em muitas das outras escolhas posteriores 

incluindo quais dados de inventário deverão ser coletados ou obtidos (MUNIZ, 2012). 

3.4.3 Inventário de Ciclo de Vida (ICV) - modelagem da estrutura  

Embasando-se nas decisões da fase de Objetivo e do Escopo, é 

recomendada a preparação de um quadro do fluxo técnico do sistema. Este quadro 

de fluxo deve mostrar os passos do processo principal. Mais tarde o mesmo pode 

ser redefinido quando do tratamento dos dados coletados. O fluxo de referência é o 

fluxo para os quais todas as outras entradas e saídas convergem e se relacionam 

quantitativamente. Isto é relacionado com a unidade funcional (BENTO, 2016). 

O fluxo de referência pode se expresso em relação direta com a unidade 

funcional. A fronteira do sistema deve ser representada em um diagrama 

semi-esquemático que explicitamente demonstre quais partes dos estágios do ciclo 

de vida do sistema inicialmente interagem para serem incluídos e excluídos. As 

definições qualitativas das fronteiras de sistemas devem identificar quais partes do 

ciclo de vida deverão ser incluídas para fornecer, por exemplo, os dados requeridos 

ou garantir uma comparação válida em caso de estudos comparativos (JOINT 

RESEARCH CENTRE, 2010). Em geral, todos os processos e fluxos que são 

atribuídos ao sistema analisado devem ser incluídos nas fronteiras do sistema. 

Entretanto, nem todos os processos ou fluxos elementares são 

quantitativamente relevantes: para os menos relevantes, dados de baixa qualidade 

(“dados estimados”) podem ser utilizados, limitando os esforços para coleta e 

obtenção de dados de alta qualidade para as partes.  

Entre estes, os irrelevantes podem ser totalmente desprezados. Importante 

que também os cortes devem ser determinados sistematicamente, para prevenção 

de supressões inapropriadas de partes relevantes. Deve ser percebido que a 

qualidade dos componentes interage em um caminho multiplicativo e que, 

tipicamente, a qualidade mais pobre dos componentes afeta a qualidade dos dados 

seguintes (JOINT RESEARCH CENTRE, 2010). 

3.4.4 Avaliação do Ciclo de Vida na construção civil  

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é unanimemente considerada como uma 

metodologia confiável para a avaliação do desempenho ambiental das edificações. 
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Na avaliação do ciclo de vida de um produto da construção civil, por exemplo, cada 

fase terá uma quantidade de fluxos de recursos que são consumidos e resíduos que 

são dispostos de alguma forma no meio ambiente, reciclado ou utilizado em outra 

linha de produção. Na ACV é feita a quantificação destes fluxos gerando grande 

quantidade de dados (BENTO, 2016). 

Ainda há dúvidas sobre a elaboração de inventários de ciclo de vida e, 

particularmente, a lista mínima de substâncias necessárias para uma avaliação de 

impacto adequada, no que diz respeito às emissões em ambientes internos, a 

qualidade dos dados disponíveis e o uso de dados europeus, nacionais ou locais. 

Aspectos metodológicos específicos não estão em harmonia com a modelagem do 

CO2 biogênico (por exemplo, o balanço de carbono de elementos de madeira), 

coprodutos, o fim de vida dos processos e a reciclagem. Seria útil para a elaboração 

dos cenários de análise a abordagem de questões imprecisas como a fase do fim de 

vida e comportamentos dos ocupantes das edificações (IBICT, 2014). 

Algumas vezes a ACV acaba tendo limitações devido à falta de dados ou a 

inacessibilidade dos dados sobre os impactos que efetivamente acontecem em cada 

uma das fases do ciclo de vida de um material. Isto dificulta a aplicação da ACV 

(JOHN; AGOPYAN, 2011). 

Para diminuir a resistência de aplicação das metodologias convencionais de 

ACV ao setor da construção civil, autores como (CHEVALIER; TENO, 1996), 

indicaram alguns requisitos especiais para a ACV de componentes construtivos, a 

saber:  

 

- Regras especiais de fronteira do sistema devem ser definidas para forçar a 

separabilidade; 

- Processos específicos para componentes construtivos devem ser 

modelados; 

- A hipótese de estabilidade no tempo deve ser forçada ou cancelada; 

 - A hipótese de precisão tem que ser cancelada; 

- A qualidade dos dados e as relações entre os eles devem ser 

documentadas; 

- A lista de categorias de impacto deve ser aberta aos critérios definidos pelo 

utilizador, de acordo com um processo de negociação bem documentado. 
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3.4.5 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e o concreto 

O alto impacto ambiental é devido ao consumo intensivo de energia e a 

grande emissão de CO2 nas estruturas construídas com concreto, a produção de 

seus materiais constituintes, especialmente a produção de cimento (MÜLLER; 

HAIST; VOGEL, 2014). 

A ACV do concreto e suas matérias primas continuam sendo uma pesquisa 

limitada apesar da expansão do número de estudos nos anos recentes. Os impactos 

ambientais do ciclo de vida de outros materiais além do cimento Portland, como 

adições e o consumo de água, são raramente incluídos nas publicações sobre ACV 

da produção do concreto. Além disso, investigações das emissões tóxicas ao ar são 

necessárias, além de abrangente cadeia de fornecedores de gases de efeito estufa e 

critérios de emissões de poluentes atmosféricos (BENTO, 2016). 

No campo da literatura específica, três importantes limitações são observadas 

nos recentes estudos de ACV de concreto (GURSEL et al., 2014): 

 

1- Falta de uma avaliação holística dos impactos ambientais: a literatura 

sobre a ACV do concreto tem seu foco no uso de energia e das emissões 

de gases do efeito estufa, mas existem outras questões importantes 

quanto às emissões tóxicas de seus componentes constituintes; 

2- Falta de uma avaliação da aplicação de variações regionais e tecnológicas 

nas atuais ACV: escolhas dos materiais de construção dos edifícios são 

efetuadas localmente, e a “pegada ambiental” do concreto deve ser 

determinada localmente, no contexto de uma aplicação específica; 

3- Tal importância também é indicada por outros estudos, os quais ressaltam 

que a ACV envolve a comparação de impactos, a escolha do concreto de 

referência, caracterizado por consumo de cimento e a tensão de 

compressão de acordo com as aplicações de normas que são 

extremamente importantes. Isto se deve ao benefício ambiental devido à 

redução do cimento no concreto e às tensões que governam as dimensões 

das estruturas, em comparação com a de estrutura de referência (HEEDE; 

BELIE, 2012); 

4- Negligenciar partes da ACV que são devidas às insignificâncias, baseadas 

em vinculações ou estudos passados. Quando considerados os volumes 
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de produção global, mesmo 2% de uso de energia no sistema de produção 

do concreto pode elevar uma parcela significativa de efeitos ambientais 

calculados. O mesmo argumento é válido para outros efeitos ambientais 

como consumo de água e emissões tóxicas, dentro de um contexto global 

de produção. 

 

Os métodos e modelos de avaliação devem considerar o ciclo de vida de um 

elemento de concreto, e/ ou da estrutura de concreto completa, sendo preferível e 

benéfico todo o ciclo de vida, conforme esquema da Figura 8. O ciclo de vida de uma 

estrutura de concreto pode ter uma duração diferente, dependendo do tipo de uso do 

concreto. Apesar disso, em geral, séries detalhadas das fases do ciclo de vida 

podem ser identificadas na maioria das estruturas de concreto (FIB, 2013). 

 

Figura 8 – Ciclo de vida da estrutura de concreto 

 

Fonte: Adaptado de Bento (2016). 

 

Apesar das adaptações na metodologia de ACVI das estruturas de concreto 

há certas questões que requerem especial atenção durante o desenvolvimento de 

uma ACVI.  

Estas questões são (FIB, 2013):  

 

a) Especificidades das fases do ciclo de vida das estruturas de concreto: 

qualidades de sustentabilidade (qualidades de impactos ambientais, econômicas e 

sociais), em particular as fases do ciclo de vida das estruturas de concreto 

associadas com diferentes processos tecnológicos. Estes processos tecnológicos 

contribuem para um incremento do impacto total dentro do ciclo de vida completo da 

estrutura de concreto; 
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b) Identificação das questões de desempenho para diferentes tipos de estruturas 

de concreto: a seleção do critério de análise a ser implementado em um perfil específico 

da estrutura de concreto varia com o tipo de estrutura. Devido às exigências de 

desempenho, as questões essenciais são geralmente diferentes para a estrutura de 

suporte de cargas de um edifício, estrutura de ponte, estrutura de estrada, barragem, 

etc.  

 

Os projetos de estruturas de concreto são realizados de acordo com códigos 

e normas locais ou regionais. Estes códigos tem a intenção de servir aos tipos de 

construção usuais, representando uma demanda da sociedade por qualidade. Ainda, 

estes documentos representam um mínimo de qualidade aceitável para tais 

estruturas. Para a maioria dos códigos e normas nacionais e regionais uma vida útil 

de aproximadamente 50 anos é um mínimo assumido (BENTO, 2016). 

 

c) Estratégias de desempenho para estruturas existentes. Finalmente, quanto 

ao modelo de ACVI proposto pelo FIB (FIB, 2013), sobre os dados genéricos 

poderem ser utilizados, ao contrário de dados específicos que descrevam os 

impactos ambientais e aspectos do ciclo de vida de um estudo de ACV, dados 

genéricos podem ser usados para os cálculos onde dados específicos de um 

sistema de ACV/ ICV não estão disponíveis. Frequentemente dados genéricos não 

refletem diretamente as condições locais sob estudo. 

 

O principal benefício de uma Avaliação do Ciclo de Vida Integrada é a introdução 

em paralelo de várias recomendações e normas em um processo e/ ou avaliação de 

projeto integrado, cobrindo uma vasta rede de questões de sustentabilidade. A 

abordagem da ACVI de estruturas de concreto pode contribuir para um contínuo 

processo de desenvolvimento e melhoria da tecnologia do concreto para o uso em 

estruturas sustentáveis (FIB, 2013). 

Bento (2016), avaliou o uso da metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV) no auxílio da tomada de decisões em projetos estruturais de concreto armado, 

visando a melhoria do desempenho ambiental, partindo-se da hipótese de que é 

possível obter a melhoria por meio da análise, durante a fase de projeto, da 

utilização de diferentes classes de resistência do concreto, por meio de alterações 

(reduções) nas dimensões dos elementos estruturais bem como do consumo dos 

materiais componentes da estrutura. O desenvolvimento experimental efetuado foi o 
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projeto estrutural de edifício com 6 classes de resistência característica à 

compressão do concreto do grupo I de resistência, à partir da classe C25 até a C50. 

Os resultados apresentaram que as classes C40, C45 e C50 obtiveram os melhores 

resultados em quase todos os quesitos avaliados. Especificamente a C40 se 

apresentou como a melhor opção para a unidade funcional avaliada com o melhor 

desempenho. O desenvolvimento experimental demonstrou a viabilidade do uso da 

ACV neste tipo de avaliação, porém verifica-se a carência de maiores informações 

para execução de inventários e metodologia dirigida à realidade brasileira.  

3.5 CUSTO DO CICLO DE VIDA 

Conforme a norma ISO 15686-5 (ISO, 2008) (o Custo do Ciclo de Vida (CCV) 

consiste na quantificação do custo de um produto ou de suas partes ao longo do 

ciclo de vida, tendo-se em vista o atendimento aos requisitos de desempenho para 

os quais o mesmo foi empregado. A análise do CCV deve contemplar uma série de 

custos ao longo de um determinado período de interesse do ciclo de vida, tais como 

custos de construção, operação, manutenção e disposição final. 

Evidencia-se a importância do CCV na medida em que certa solução dada por 

ideal com um estudo de ACV, necessita ser factível quando da consideração dos 

aspectos econômicos envolvidos (BENTO, 2016; JOHN; AGOPYAN, 2011). 

Os segmentos da economia como um todo tem adotado uma postura 

consciente acerca de custos, com o intuito de aumentar a produtividade do capital. 

Governos, indústrias, serviços e consumidores podem utilizar-se dos conceitos de 

CCV para análises de aspectos econômicos. Contudo, as decisões não devem ser 

integralmente baseadas no custo, mas os custos devem, sim, ser um importante 

parâmetro para a tomada de decisão (SHERIF; KOLARIK, 1981). 

Afirma Woodward (1997) que a abordagem do CCV contempla perspectivas 

em longo prazo com vistas à tomada de decisão, não se valendo apenas de uma 

análise em curto prazo por intermédio da compra de produtos de menor custo inicial 

de aquisição. O autor ainda destaca que também são ponderados custos e 

benefícios futuros, os quais são convertidos em valores presentes utilizando-se 

técnicas de desconto para a determinação do valor econômico de um determinado 

projeto ou conjunto de projetos. Para tanto, deve-se identificar os seguintes 

elementos: custos de capital inicial, vida útil, taxa de desconto, custos de operação e 
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manutenção, custo de destinação final, disponibilidade de informações e incertezas 

de análises. 

E ainda quando a amplitude, sherif e Kolarik (1981) ainda frisam que os 

estudos de CCV podem ser realizados para o ciclo de vida como um todo ou para 

uma combinação de fases que se pretende avaliar. A norma ISO 15686-5 (ISO, 

2008), permite a quantificação do Custo de Vida Total (no inglês, Whole-Life Cost – 

WLC), uma metodologia que inclui também custos não oriundos da construção 

propriamente dita (custos do terreno, taxas diversas e despesas administrativas), 

rendimentos (vendas, tempo de inatividade, impostos sobre a edificação) além de 

custos que, porventura, tragam melhorias a terceiros que não aos próprios 

interessados.  

A Figura 9 apresenta um fluxograma simplificado acerca das etapas passíveis 

de consideração em um CCV, aplicável ao setor da construção, a citar-se: custos de 

pesquisa e desenvolvimento, custos de produção e construção, custos de operação 

e manutenção e custos de reforma e descarte. 

 

Figura 9 – Principais elementos do Custo do Ciclo de Vida 

 Custo do Ciclo de Vida  

  

     
Custos de pesquisa 

e desenvolvimento 
 Custos de produção 

e construção 
 Custos de operação 

e manutenção 
 Custos de reforma 

e descarte 

Fonte: Adaptada de Dhillon (1981). 

 

Adicionando mais informações importantes, sherif e Kolarik (1981), apresentam 

um modelo conceitual de Custo do Ciclo de Vida amplamente utilizado, ilustrando as 

relações entre cada fase do custo de um sistema e o tempo, conforme consta na 

Figura 10. Os custos iniciais de pesquisa e desenvolvimento caracterizam-se pelos 

recursos associados ao desenvolvimento do produto, enquanto que os custos de 

investimento são as despesas necessárias para sua efetiva aplicação. Destacam-se 

também os custos de caráter operacional para operar, manter e reparar o produto ao 

longo de um dado período de tempo, até o fim de sua vida útil. Percebe-se, nessa 

abordagem, que os custos se fazem presentes ao longo de todo o ciclo de vida, 

variando-se apenas suas magnitudes e seus contextos temporais. 
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Figura 10 – Modelo conceitual de Custos do Ciclo de Vida 

 

Fonte: Adaptada de Sherif e Kolarik (1981). 

 

Por exemplo, no setor da construção civil, os custos iniciais estão associados 

basicamente à equipe técnica de projetos. Os custos de investimento dizem respeito 

à execução da edificação, etapa essa que demanda grandes montantes sendo, na 

prática, por vezes, erroneamente, a única consideração feita na etapa de projeto. 

Evidentemente, ao longo de sua utilização, uma edificação também gera custos 

conforme as necessidades de seus usuários, além de requerer manutenções, tanto 

preventivas quanto corretivas. Ao fim, tem-se, ainda, o custo de destinação final da 

estrutura (BENTO, 2016). 

Wübenhorst (1986) insiste que a ideia principal de uma análise de Custo do 

Ciclo de Vida fundamenta-se no fato que a maior parte dos custos totais é 

determinada nas fases iniciais do ciclo de vida. Em termos percentuais, por exemplo, 

após a etapa de concepção/projeto, 66% dos custos totais já foram definidos, e, 

após a construção, 95%. Segundo Wübenhorst (1986) ainda afirma que, nas etapas 

iniciais, as informações referentes a custos, desempenho e vida útil são restritas e, 

por vezes, incompletas em decorrência da complexidade e do dinamismo do setor, 

justamente na fase em que se têm as decisões com maiores impactos em longo 

prazo. Contudo, destaca que os tomadores de decisão tem acesso ao conhecimento 

técnico capaz de embasar as decisões por intermédio de sistemas de referência e 
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experiências previamente adquiridas. O autor atribui eventuais falhas de projeto a 

baixos custos diretamente associados a essa fase, estando os mesmos limitados à 

mão de obra e aos desenhos propriamente ditos, o tende a subestimar a importância 

das decisões prévias. 

Guoguo (2009) confirma essas questões ao destacar que muitas das 

definições acerca de custos são adotadas ainda na etapa de concepção estrutural, o 

que evidencia a importância do CCV para auxílio à tomada de decisão. 

Basicamente, pode-se aplicar o CCV em três níveis básicos: para análises de 

consumo e eficiência energética, para definições arquitetônicas e demais requisitos 

funcionais e, ainda, para a especificação de componentes da estrutura. O autor 

ainda faz uma ressalva, lembrando que a efetiva implementação do CCV requer 

planejamento de projeto juntamente à utilização de materiais de qualidade e práticas 

construtivas conforme os requisitos ambientais selecionados em estudos prévios. 

Conforme Brondani (2015), Val e Stewart (2003), considerando-se que todas 

as questões referentes a uma estrutura possam ser quantificadas em termos 

monetários, a solução ótima pode ser entendida como aquela capaz de minimizar o 

custo do ciclo de vida da edificação. No entanto, destacam os autores, os custos 

podem se dar em diferentes períodos do ciclo de vida sob diferentes taxas de 

desconto em decorrência de conjunturas econômicas, sociais e políticas. 

Consequentemente se faz necessária, portanto, a conversão dos custos para o valor 

presente. 

Então, a norma ISO 15686-5 (ISO, 2008) destaca a metodologia do Valor 

Presente Líquido (VPL, no inglês, Net Present Value - NPV) como a mais utilizada 

para análises de CCV, permitindo a estimativa do valor presente de um custo futuro. 

O VPL é apresentado na Equação 1. 

 

                                  Equação 1 

 

Sendo: 

VPL = valor presente líquido; 

C = custo em um ano n; q = taxa de desconto; 

d = taxa de desconto real ao ano; 

n = número de anos entre a data base e o custo em análise; 

p = período de análise 
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De acordo com a referida norma ISO 15686-5 (ISO, 2008), comumente, 

estudos de CCV são utilizados com as seguintes finalidades: 

 

 Avaliação de diferentes situações na fase de planejamento de 

investimentos; 

 Escolha entre diferentes alternativas, considerando-as como um todo ou 

uma porção em específico na fase de projeto e construção; 

 Escolha de componentes alternativos com desempenho aceitável durante 

a construção e posterior utilização; 

 Análise comparativa de procedimentos pré-estabelecidos, em nível 

individual ou estratégico. 

 

Simões et al. (2013), destacam a importância da integração das metodologias 

de Avaliação do Ciclo de Vida e Custo do Ciclo de Vida ainda na etapa de projeto 

com vistas à sustentabilidade. A sinergia entre ambos permite a seleção adequada 

de materiais com base em critérios ambientais e econômicos, além de propor um 

repensar às empresas acerca do desempenho de seus produtos, serviços e 

estratégias vigentes. 

Brondani (2015) apud Norris (2001), realizou uma análise comparativa acerca 

da ACV e do CCV, a qual se encontra apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Analise comparativa ACV e CCV 

Método Avaliação do Ciclo de Vida Custo do Ciclo de Vida 

Objetivo Comparar o desempenho ambiental 
de sistemas de produtos de mesma 
função 

Determinar o custo de investimentos 
alternativos, sob a ótica de um 
tomador de decisão econômica 

Fluxo Poluentes, recursos naturais e 

processos de materiais e energia 

Custos diretos e benefícios 

Unidade Física e de energia Monetária 

Tempo Não há temporização, fluxos 
interconectados independentemente 

do tempo 

Há temporização, com conversão de 
custos futuros em custos presentes 

Fonte: Adaptado de Norris (2001). 

 

Uma ACV sem a avaliação de CCV apresenta três principais implicações: 

tem-se apenas os parâmetros da ACV para a tomada de decisão; não se tem a 

percepção da integração entre impactos ambientais e custos, suas compensações e 
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inter-relações; por fim, pode-se dispor de uma solução ambientalmente sustentável, 

porém economicamente onerosa. Isso porque, as metodologias são complementares 

entre si, pois, segundo o referido autor, ACV e CCV fornecem respostas a diferentes 

perguntas. Enquanto que a ACV avalia o desempenho ambiental de sistemas e 

produtos alternativos que cumprem a mesma função quanto à utilização, o CCV 

avalia a eficácia em termos de custos, sob a ótica de um tomador de decisão 

econômica, a exemplo de uma empresa ou de um consumidor (NORRIS, 2001). 

3.6 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS RESULTADOS DE CUSTO E SUSTENTABILIDADE 

De acordo com Ha, Kwak e Lee (2006), os resultados da Avaliação do Ciclo 

de Vida e do Custo do Ciclo de Vida podem ser integrados calculando-se a média 

geométrica entre custos e impactos ambientais. Dessa maneira, a partir dos índices 

de impacto ambiental unitário e de custo unitário, respectivamente Ia e Ic, valores 

adimensionais, determinaram-se as médias geométricas, traço a traço, conforme 

apresentado na Equação 2. 

 

I = (Ia.Ic)
0,5                                               Equação 2 

 

Assim sendo, definiu-se a alternativa de melhor relação custo financeiro –

benefício ambiental pela integração de ambos os aspectos por um indicador 

numérico único para cada uma das alternativas estudadas. 

3.7 ACV NO BRASIL 

A ACV teve início no Brasil na metade dos anos 1990, mais exatamente em 

1994, com a implantação de um subcomitê específico ao tema dentro do Grupo de 

Apoio à Normalização Ambiental (GANA) (SEO; KULAY, 2006). Tal grupo se 

dedicou à análise do desenvolvimento da série de normas ISO 14000 que tratam da 

gestão ambiental dentro de empresas. 

Quase ao mesmo tempo do lançamento da primeira norma exclusiva em ACV, 

em 1998 foi lançada a primeira publicação didática sobre a metodologia, em 

português. Trata-se do livro Análise de Ciclo de Vida Produtos – Ferramenta 
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Gerencial da ISO 14000, de autoria do professor José Ribamar Brasil Chehebe 

(CHEHEBE, 1997). 

No ano seguinte é produzido o primeiro resultado de pesquisa científica com 

aplicação da metodologia da ACV. A pesquisa Avaliação do Ciclo de Vida de 

Embalagens para o Mercado Brasileiro foi realizada pelo Centro de Tecnologia de 

Embalagem do Instituto de Tecnologia de Alimentos (CETEA/ITAL) (GARCIA et al., 

1999). 

A normatização no Brasil veio três anos depois, com o lançamento da norma 

ABNT NBR ISO 14040 em 2001 (ABNT, 2009), a versão da norma internacional 

traduzida. O Brasil participa das discussões sobre ACV através do Comitê Brasileiro 

de Gestão Ambiental (CB-38) vinculado à Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT. Tal comitê age nos moldes do Comitê Técnico 207 da ISO, o qual tem um 

subcomitê (3) dedicado exclusivamente à ACV. 

Em 2002 a ACV passou a ser tratada institucionalmente no país através da 

criação da Associação Brasileira de Ciclo de Vida, a ABCV. A ABCV busca fomentar 

a ACV nos diversos setores de interesse como as indústrias e os centros de ensino 

e pesquisa, além do governo. As principais ações da entidade são a promoção de 

cursos de capacitação e a realização do Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de 

Vida – CBGCV (ABCV). Em 2003, outra instituição de renome no país, o Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) incorpora a ACV como parte 

de suas linhas temáticas. Como o cerne do Ibict é a informação, desde o início a 

instituição tem focado em ações para o desenvolvimento de bases de dados 

nacionais (IBICT, 2014). Neste sentido, em 2004 o Ibict firma parceria com o 

Laboratório Federal da Suíça para Ciência e Tecnologia de Materiais (EMPA) com o 

objetivo de capacitar atores brasileiros em ACV na construção de uma base de 

dados de Inventários de Ciclo de Vida (ICV) nacional. 

Já em 2004, outra instituição bastante reconhecida no Brasil, o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) define a ACV como ponto 

estratégico para a Avaliação de Conformidade de produtos processos, serviços e 

pessoal. Desta forma, a ACV passa a ser critério crucial para atestar o grau de 

confiança de um produto ou processo em relação ao seu desempenho ambiental 

(INMETRO). Em 2005 foi publicado o livro Avaliação do Ciclo de Via – A ISO 14040 

na América Latina. Nesta publicação há exemplos claros do desenvolvimento de 

uma estrutura metodológica para maior compreensão da abordagem do ciclo de vida 
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na região. A obra explicitou a participação efetiva dos vários setores da sociedade – 

governo, academia e indústria – no fortalecimento da ACV no continente e em 

especial no Brasil (CALDEIRA-PIRES et al., 2005). Em 2006, um grande projeto sob 

coordenação do Ibict foi aprovado com recursos da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep). O projeto se chamou Inventário do Ciclo de Vida para a 

Competitividade Ambiental da Indústria Brasileira (SICV Brasil) e buscou promover o 

desenvolvimento de um sistema de informação para os ICVs nacionais, uma 

ontologia em ACV, um portal sobre ACV, capacitação técnica na metodologia e um 

guia para construção de ICVs. Nesse momento, o Ibict passa a ser um dos 

protagonistas do desenvolvimento da ACV no Brasil. No ano de 2010 é lançado o 

Programa Brasileiro de ACV, o PBACV, através de uma resolução do Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do INMETRO (BRASIL, 

2010). O PBACV visa em síntese o fortalecimento da ACV através de ICVs 

nacionais, disseminação de informação sobre o Pensamento do Ciclo de Vida, 

capacitação técnica e definição das categorias de impacto mais relevantes no país. 

Também neste ano, são editados os guias mais completos sobre o tema, os 

handbooks da plataforma europeia de ACV (EPLCA). De 2012 até a atualidade, o 

Ibict tem se destacado nas ações de promoção e difusão do conhecimento em ACV. 

Uma cartilha infantil (IBICT, 2012), um manual de ontologia (SILVA et al., 2015), uma 

cartilha aos pequenos e médios empresários (IBICT, 2014), a tradução do handbook 

ILCD (EC, 2014) e o documento técnico sobre ACV no Brasil e na Europa 

(CHERUBINI; RIBEIRO, 2015) foram publicados pelo instituto. Estas publicações 

também consolidam parcerias estratégicas como a com a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e o Joint Research Centre (JRC) da União Europeia. 
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo, detalha-se o roteiro metodológico seguido para a realização 

da presente pesquisa. Este estudo se classifica como quantitativo e qualitativo, por 

meio de ensaios laboratoriais, quantificação de custos e fluxos de materiais será 

desenvolvida a fase quantitativa e através de análise dos impactos ambientais. Na 

sequência, apresentam-se os critérios de projeto considerados e os materiais 

empregados para o estudo de dosagem experimental em laboratório, com os 

respectivos traços unitários de concreto resultantes.  

Foi estabelecida uma unidade funcional para esse estudo, um pilar de 

concreto armado, em que primeiro são expostos sua finalidade, juntamente com a 

características da unidade funcional, em seguida serão apresentados os materiais e 

suas caracterizações para os ensaios experimentais em laboratório, assim como a 

dosagem do concreto e os traços unitários resultantes. 

Por fim, são detalhados os procedimentos para a Avaliação do Ciclo de Vida e 

o Custo do Ciclo de Vida. Para a melhor visualização, na Figura 11 está 

representado o fluxograma das etapas da pesquisa. 

4.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Nesta fase da pesquisa, estão as variáveis da pesquisa, que são 

independentes, intervenientes e dependentes. 

4.1.1 Variáveis independentes 

Estão elencados com os materiais que compõem o concreto, e que tem a 

capacidade de determinar o seu grau de compacidade, que são: 

 
 Relação água/materiais cimentícios: inicialmente foram adotadas as 

relações 0,35; 0,50 e 0,65 para todas as misturas, depois foram calculados 

relação água/materiais cimentícios para os traços finais que foram 

realizados em igualdade de resistência;  

  Idade de ensaio: resistência à compressão axial aos 07, 28 e 91 dias; 

tração por compressão diametral aos 28 dias e módulo de elasticidade aos 

28 dias, e retração total aos 7, 14, 21, 35 e 180 dias de exposição em 

câmara climatizada.  



70 

 

4.1.2 Variáveis intervenientes 

São as variáveis que possuem a capacidade de modificar as variáveis 

independentes, e consequentemente influenciam nos resultados das variáveis 

dependentes, que são:  

 

 Porcentagem de substituição de pozolana: foram adotadas as 

substituições parciais do cimento CPV-ARI, em massa, por 25% de CCA e 

25% de CV separadamente; 

  Porcentagem de substituição da ADF: fixou-se o percentual de 75% de 

substituição do agregado miúdo natural pela ADF; 

 

Os teores de substituição de 25% foram arbitrados em função de revisões 

bibliográficas de pesquisadores como Isaia (1995), e visando a obtenção de 

resistências mecânicas aceitáveis com o maior teor de substituição possível.  

O teor escolhido para ADF foi tomado a partir de estudos prévios realizados e 

também pelo fomento de descobrir se as adições minerais conseguem impactar 

positivamente o fato da alta substituição de ADF trazer malefícios as propriedades 

mecânicas do concreto. 

4.1.3 Variáveis dependentes 

Dependem diretamente das variáveis independentes, interferindo nos 

resultados do concreto, como à resistência à compressão axial; resistência a tração 

por compressão diametral; módulo de elasticidade e retração total. 

4.2 OBJETIVO E ESCOPO 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar e comparar fatores ambientais e 

econômicos de alternativas de pilar de concreto armado fictício disposto em uma 

região próxima à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões – Santo Ângelo - RS. Para esse estudo foi escolhida a unidade funcional 

representada por um pilar de concreto armado fictício, tomando-se essa estrutura 

em questão analisada como se estivesse no centro do  pavimento térreo de uma 
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edificação de oito pavimentos, sendo o primeiro em pilotis, supondo-se que o pilar 

estaria suportando cargas provenientes da construção, estando coberto e exposto 

ao ar. Partindo destes fatores, a pesquisa buscou comparar a avaliar aspectos 

ambientais e econômicos entre diferentes alternativas de pilar que foram estudadas. 

Para a melhor visualização da delimitação do estudo da unidade funcional, em 

que o sistema está apresentado em cinco fases do ciclo de vida do concreto, que 

são: matérias-primas, usina de concreto, obra, vida útil e segunda vida foi elaborada 

de acordo com a Fédération Internationale du Béton - FIB (2012) conforme 

Figura 11. O presente estudo engloba parcialmente as fases representadas pelo 

escopo, em que as unidades que a compõem  estão demarcadas pela linha 

vermelha. 

 

Figura 11 – Sistema do produto e fronteira do sistema que engloba a unidade 
funcional – PILAR 

 

Fonte: Fédération Internationale du Béton - FIB (2012). 

 

Todavia para possibilitar a comparação, foram realizadas diferentes misturas 

de concreto, compostas por cimento Portland CPV-ARI pozolana (CCA) e cimento 
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Portland CPV-ARI pozolana (CV); agregado miúdo (areia natural e areia de descarte 

de fundição (ADF); agregado graúdo (brita); água e aditivo químico redutor de água; 

adotadas resistências característica de fck = 30 MPa e fck = 40 MPa. É um trabalho 

exploratório, não foi seu objetivo realizar a análise de sensibilidade quanto ao grau 

de incerteza devido a hipóteses genéricas de módulos e escolhas metodológicas. 

4.2.1 Unidade funcional 

O pilar foi dimensionado conforme as normas vigentes de concreto armado 

(ABNT NBR 6118, 2014). A classe de agressividade ambiental por estar em uma 

região urbana e considerou-se a análise para a cidade de Santa Maria-RS, definiu-

se a classe I – Fraca e cobrimento de 25mm. Com o auxílio do software Eberick V9 

(ALTOQI, 2015) foram determinados os esforços solicitantes, apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Esforços solicitantes e definições do projeto 

Parâmetro Valor 

Esforço normal de cálculo (Nd) 1200 KN 
Resistência característica à compressão do concreto(Fck) 30 e 40 MPa 
Momento fletor no eixo vertical y da seção do pilar(Myd) 55 KN.m 

Momento fletor no eixo horizontal x da seção do pilar(Mxd) 78 KN.m 
Cobrimento da armadura 25 mm 
Altura do pilar 2,75 m 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Com o auxílio do software Oblíqua 1.0 da UFPR (CESEC, 2014) o pilar foi 

dimensionado. As características dos pilares são mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Dimensionamento e consumo de materiais do pilar fictício 

 Pilar com Fck 30Mpa Pilar com Fck 40 Mpa 

Seção Transversal(cmxcm) 25x45cm 20x40cm 
Volume de concreto(m³) 0,30 0,220 
Área de forma(m²) 3,575 3,025 

Espaçamento entre estribos(cm) Φ5 mm a cada 12 cm 
Peso dos estribos(kg) 4,43 3,72 
Armadura longitudinal(un) 10 Φ 10 cm 

Peso das barras longitudinais(kg) 16,97 
Peso total do aço(kg) 21,40 20,69 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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4.2.2 Caracterizações dos materiais estudados 

Os materiais utilizados e suas respectivas caracterizações, bem como os 

princípios de dosagem empregados estão apresentados a seguir. Os estudos de 

dosagem para as resistências características à compressão axial do concreto de 

30 e de 40 Mpa. 

4.2.2.1 Materiais cimentícios 

Foi utilizado o cimento Portland CPV-ARI, produzido em território nacional, 

conforme a norma ABNT NBR 5733: (1991). E como substituição parcial do cimento 

a cinza de casca de arroz (CCA) proveniente da região de Santa Maria – RS, e a 

cinza volante (CV), proveniente da usina termoelétrica de Candiota, ambas foram 

moídas durante 1 hora em moinho de bolas. Para estes materiais foram realizados 

os seguintes ensaios de caracterização: 

 

a) Composição química: perda ao fogo, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, 

S, Na2O, K2O e Início de pega (ABCP/SP, PO-GT-3051); 

b) Massa específica absoluta, através da utilização do frasco volumétrico de 

Le Chatelier, (ABNT NBR NM 23, 2001); 

c) Granulometria por difração a laser (ABCP); 

d) Determinação da finura (NBR 11579 - 2013); 

e) Determinação da água da pasta de consistência normal (NBR NM 43 - 

2003); 

f) Tempo de início e fim de pega utilizando o aparelho de Vicat (NBR NM 65 - 

2003); 

g) Resistência à compressão axial da argamassa normal a 3,7 e 28 dias (NBR 

7215 - 1997). 

4.2.2.1.1 Cimento CP V – ARI 

Como a pesquisa trata de concreto com traços convencionais e substituições 

de adições minerais e resíduos como a areia de fundição, foi adotado o cimento do 

tipo CPV ARI, por ser o cimento nacional com menor teor de adições minerais. 
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O cimento utilizado na presente pesquisa é o CPV ARI, conforme a ABNT 

NBR 5733:1991. Na tabela 5 representa-se a composição química do CPV ARI. 

 

Tabela 5 – Composição química Cimento CPV – ARI 

Óxidos (%) CP V ARI 
SiO2 20,4 
Al2O3 4,37 
Fe2O3 2,64 
CaO 62,9 
MgO 2,70 
SO3 2,20 
Na2O 0,13 
K2O 0,95 
MnO 0,05 

TiO2 0,29 
P2O5 0,05 
Perda ao fogo – PF 3,16 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 

 

A Tabela 6 apresenta-se a caracterização física do cimento CP V – ARI.  

 

Tabela 6 – Caracterização física Cimento CPV- ARI 

Aglomerantes CP-V 

Massa específica (g/cm³) 3,09 

Massa unitária (g/cm³) 0,98 

Diâmetro médio (µm) 11,54 

Diâmetro a 10% (µm) 1,07 

Diâmetro a 50% (µm) 8,90 

Diâmetro a 90% (µm) 26,01 

Superfície específica B.E.T (m²/g) 1,14 

Material retido na # 75 µm (%) 0,82 

Início de pega (h) 03:50 

Fim de pega (h) 04:30 

Consistência normal (%) 29,00 

Resistência a 
compressão 
(MPa) 

3 dias 27,60 

7 dias 36,20 

28 dias 42,80 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Analisando-se os resultados obtidos na Tabela 6, pode-se observar que o 

cimento atende aos requisitos químicos estabelecidos pela ABNT NBR 16697:2018. 

 



75 

 

4.2.2.1.2 Cinza de casca de arroz 

Foi adotada na presente pesquisa a CCA de indústrias beneficiadoras de 

arroz, da região de Santa Maria, sendo a mesma proveniente da secagem de grãos 

armazenados em silos, queimada sem controle de temperatura, sendo descartada a 

céu aberto. Após o recolhimento das amostras de CCA, as mesmas foram colocadas 

na estufa a 105°C durante 48 horas para retirar a umidade e serem utilizadas 

posteriormente na pesquisa. Para se obter a cinza moída, foi adotado uma moagem 

de 60 min em moinho de bolas. A Tabela 7 apresenta a composição física da CCA, 

após a moagem. 

 

Tabela 7 – Composição física da CCA 

 Grandeza física  CCA 
 Massa específica (Kg/dm³) 2,09 
 Área especifica BET (m²/g) 49,25 
 Resíduo na # 0,075mm (%) 4,97 

Dimensões 

características 

Diâmetro médio (µm) 7,97 
Diâmetro abaixo do qual encontram-se 10% das partículas (µm) 1,19 
Diâmetro abaixo do qual encontram-se 90% das partículas (µm) 18,17 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Na Tabela 8 apresenta-se a composição química da CCA. 

 

Tabela 8 – Composição química da CCA 

Composição % 
SiO2 94,84 
Al2O3 0,39 
Fe2O3 0,54 
CaO 1,32 
MgO 0,40 
SO3 0,01 
Na2O 0,11 

K2O 1,45 
Perda ao fogo – PF 0,25 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 

 

Também foi analisado o índice de pozolanicidade com 28 dias segundo a 

NBR 5759:2014 para 1 hora de moagem, apresentando um índice de 90,23% 

confirmando a pozolanicidade da CCA. De acordo com a norma NBR 5759:2014, o 

mínimo para ser considerado como material pozolânico é 75%. Na Figura 12 

apresenta-se a curva granulométrica da CCA. 
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Figura 12 – Curva granulométrica CCA 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

O difratograma por difração de raios X da CCA é mostrado na Figura 13. De 

acordo com os resultados, é mostrado que a CCA tem na sua composição química 

em sua maioria sílica, predominantemente amorfa, com poucos picos cristalino de 

cristoblita, conforme DRX.  

 
Figura 13 – Difração de raio-x CCA 

 

Fonte: Adaptado, Laboratório de Processos Ambientais (LAPAM – UFSM). 
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4.2.2.1.3 Cinza Volante 

Na presente pesquisa foi utilizada a cinza volante com moagem de 1 hora, 

proveniente da usina termoelétrica de Candiota – RS. Na Tabela 9 apresenta-se as 

características químicas da CV em porcentagem. 

 

Tabela 9 – Composição química da cinza volante 

Óxidos (%) CV 1H 
SiO2 70% 
Al2O3 20% 
Fe2O3 5-8 
CaO 0,20-1,10 
MgO 0,20-1,8 
SO3 0,1-0,7 

Na2O 0,1-0,7 
K2O 0,4-1,5 
Perda ao fogo - PF 0,25 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 

 

Na Tabela 10 apresenta-se as características físicas da CV. 

 

Tabela 10 – Características físicas da cinza volante 

Descrição Resultado 
Massa específica 2,27 kg/dm³ 
Área Especifica B.E.T. (m(m²/g) 3,55 m²/g 
Massa unitária 0,70 kg/dm³ 
Diâmetro médio: 23,84 μm 
Diâmetro a 10% (µm) 2,75 μm 
Diâmetro a 50% (µm) 20,60 μm 
Diâmetro a 90% (µm) 50,03 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Na Figura 14 apresenta-se a curva granulométrica da cinza volante. 
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Figura 14 – Curva granulométrica da CV 

 

Fonte: Sokolovicz (2016). 

 

Pode-se observar que o diâmetro das partículas possui granulometria 

diversificada, pois a inclinação da curva é acentuada, havendo predominância de 

diâmetro variando entre 10 µm a 100 µm. 

 

Figura 15 – Difração de raio-x CV 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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No difratograma da cinza volante observa-se a presença de quartzo (Q), 

mulita (M) e hematita (H). Na comparação entre as pozolanas verifica-se que o halo 

de amorfização (entre 15 e 30º 2ϴ) da CCA é mais amplo do que o da CV, 

configurando maior atividade pozolânica. 

4.2.2.2 Agregados 

Como agregado graúdo empregou-se brita basáltica com fração retida entre 

as peneiras 19 e 4,8mm, proveniente da cidade de Santo Ângelo – RS. Como 

agregado miúdo areia com granulometria entre 4,8 e 0,15mm do rio Vacacaí de 

Santa Maria – RS, e como substituto parcial da areia de rio utilizado a areia de 

descarte de fundição da Metalúrgica Candeia de Santa Rosa - RS. Foram utilizados 

para determinar a mistura de britas o método previsto na NBR 7810, p/ determinação 

da Massa Unitária no estado compactado seco, de diversas misturas entre as britas 

até encontrarmos a proporção de maior densidade que foi a de 70% de brita 1 e 30% 

de brita 0. Os ensaios realizados para caracterização desses materiais estão 

apresentados a seguir:  

 

a) Massa específica e aparente do agregado miúdo (ABNT NM 52:2009);  

b) Massa específica e aparente do agregado graúdo e absorção de água 

(ABNT NM 53:2009);  

c) Massa unitária e do volume de vazios de agregados (NM 45:2006); 

d) Índice de forma do agregado graúdo (NBR 7809:2008);  

e) Composição granulométrica (NM 248:2003). 

 

Na Tabela 11 demonstra-se as características físicas dos agregados.  

 
Tabela 11 – Características físicas dos agregados 

Características Físicas Areia de rio Brita 1  Brita 0 

Massa específica (g/cm³) 2,61 2,49 2,92 

Massa unitária, (g/cm³) 1,52 1,39 1,39 

Módulo de finura 1,82 6,91 5,86 

D. máx. característico (mm) 1,2 19 9,5 

Absorção do agregado (%) 0,3 2,87 3,03 

Índice de forma - 2,31 - 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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A Figura 16 demonstra a curva granulométrica do agregado graúdo, brita 1. 

 

Figura 16 – Curva granulométrica do agregado graúdo – brita 1 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Na Figura 17 demonstra-se a curva granulométrica dos agregado graúdo de 

menor granulometria brita 0. 

 

Figura 17 – Curva granulométrica dos agregado graúdo - brita 0 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Na Figura 18 demonstra-se a curva granulométrica de um dos agregados 

miudos, areia de rio. 
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Figura 18 – Curva granulométrica agregado miúdo – areia de rio 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Os agregados miúdos devem enquadrar-se dentro dos limites de distribuição 

granulométrica. O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90, da utilizável 

inferior varia de 1,55 a 2,20, assim como da zona utilizável superior varia de 2,90 a 

3,50. A areia média, mesmo não estando dentro das faixas da norma, também será 

utilizada tendo-se em vista que o teor de vazios entre as partículas tende a diminuir 

com o aumento do empacotamento granulométrico. 

4.2.2.2.1 Areia de descarte de Fundição 

Como o caráter da pesquisa visa a sustentabilidade, será utilizada areia de 

descarte de fundição fenólica da empresa metalúrgica Candeia localizada na cidade 

de Santa Rosa – RS. Essa areia é utilizada no processo de confecção de moldes 

com resina epóxi. A Tabela 12 apresenta a caracterização física da areia de 

descarte de fundição  

 

Tabela 12 – Características físicas da areia de descarte de fundição 

Descrição Resultado 
Massa específica 2,60 kg/dm³ 
Massa unitária 1,46 kg/dm³ 
Absorção (%) 0,43% 
Diâmetro médio: 259,51 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 10,22 μm 
Diâmetro a 50% (µm) 204,63 μm 
Diâmetro a 90% (µm) 682,17 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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Na Figura 19 apresenta-se a curva granulométrica da areia de fundição. 

Comparando-se as duas areias utilizadas observa-se que a de fundição, a sua 

curva granulométrica encontra-se mais a direita comprovando ser mais grossa que a 

de rio. 

 
Figura 19 – Curva granulométrica areia de fundição 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2017). 

 

A Figura 20 apresenta a difração de Raio X da areia de fundição fenólica, 

onde os compostos mais encontrados são óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de silício 

(SiO2). 

 

Figura 20 – Difração de raio-x areia de fundição fenólica 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2017). 
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Também foram realizadas leituras do extrato lixiviado para se ter 

conhecimento que areia não seria tóxica presente no concreto, foi realizada com a 

finalidade de se ter a lista de concentrações dos metais presentes na amostra, 

realizada pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a 

análise do extrato foi realizado pelo método de varredura de metais segundo método 

ICP(espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente), onde foram 

coletados os valores de concentração dos seguintes metais: Alumínio, Antimônio, 

Bário, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo Total, Ferro, Magnésio, 

Manganês, Níquel, Potássio, Prata, Sódio e Zinco. 

Os ensaios de obtenção e análise do extrato lixiviado do concreto referência e 

do concreto com 75% de areia de descarte de fundição, apresentaram os valores 

expressos na Tabela 1, que demostram claramente que o cimento tem a capacidade 

de deixar a areia de fundição inerte quando feita a mistura de concreto assim como 

dito por Pinto (2013), onde após o mesmo ensaio obteve valores que evidenciavam a 

capacidade do cimento de “encapsular”  agente residual nocivo como os metais em 

grande concentração presente na areia de descarte de fundição. 

 

Tabela 13 – Extrato lixiviado do concreto contendo areia de descarte de fundição 

Extrato lixiviado (mg L) NBR 10004/2004 

 0% de ADF 75% de ADF VMP 

Alumínio 2,69 1,14 -- 

Antimônio 0,012 <0,005 -- 

Bário 0,739 0,464 70 

Cádmio <0,001 <0,001 0,5 

Cálcio 2005 2039 -- 

Chumbo 0,005 0,005 1 

Cobalto 0,013 0,004 -- 

Cobre <0,02 <0,02 -- 

Cromo Total <0,050 <0,050 5 

Ferro 0,27 0,18 -- 

Magnésio 67,33 65,62 -- 

Manganês 1,17 0,49 -- 

Níquel 0,05 0,02 -- 

Potássio 15,2 15,31 -- 

Prata 0,157 0,159 5 

Sódio 22,42 21,91 -- 

Zinco 0,11 0,06 -- 

VMP: Valor máximo permitido segundo ABNT NBR 10004/2004 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Como pode se observar, o concreto contendo ADF apresentou concentrações 

de metais menores que o REF, demonstrando que o concreto consegue inertiza-la. 

4.2.2.3 Aditivos 

Com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade do concreto foi utilizado Aditivo 

superplastificante de longa manutenção para concreto de cimento Portland 

Plastoflow 7025, em que os dados técnicos estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Dados técnicos aditivo superplastificante Plastoflow 7025 

Característica Plastoflow®7025 

Base química Solução de policarboxilatos em meio aquoso 

Aspecto Líquido 

Cor amarelado 

Massa específica ~1,070 g/cm
3
 

pH ~4,5 

Teor de cloretos Não contém adição de cloretos 

Fonte: Viapol (2017). 

 

Foi realizado o ensaio do funil de Marsh, para verificar a compatibilidade com 

o cimento. Para cada etapa do ensaio adicionou-se progressivamente 0,1% de 

aditivo, até a obtenção do índice de fluidez ideal, ou seja, pastas com perdas de 

tempo inferiores a um segundo entre os tempos de escoamento de 5 e 60 minutos. A 

Figura 21 apresenta os resultados do ensaio onde se observa que teor ótimo seria 

de 1,25%. 
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Figura 21 – Ensaio Cone de Marsh – Plastoflow 7025 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

4.3 DOSAGEM DO CONCRETO 

O estudo da dosagem do concreto foi realizado de acordo com o método 

proposto por Helene e Terzian (1992), em que foram fixadas duas resistências 

características para o concreto, 30 e 40 MPa. Para obter-se a curva de Abrams, 

foram adotadas três relações água/materiais cimentícios (a/mc), 0,35, 0,45 e 0,60 e 

abatimento do tronco de cone em 100±20 mm, e para melhorar a consistência do 

concreto foi utilizado aditivo superplastificante. 

O teor de água/materiais secos estabelecido em H (kg/kg)= 8,22% e 

argamassa seca α (kg/kg) = 0,5, em que foram fixados esses dados para todos os 

traços para calcular os traços unitário de concreto para cada relação água/materiais 

cimentícios (a/mc). De acordo com a NBR 12655: 2015, adotado desvio padrão de 

Sd= 4 MPa, determinando assim, para as resistências características estabelecidas, 

30 e 40 MPa, resistência aos 28 dias de fc28=36,6 MPa e fc28=46,6 MPa, 

respectivamente. 

Para possibilitar o traçado da curva de Abrams, foram ensaiados os traços de 

concreto para as três relações água/materiais cimentícios (a/mc) diferentes, através 

da moldagem de 4 corpos de prova cilíndricos de 10x20mm para cada um dos traços 
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de concreto. Após a desmoldagem os corpos de prova foram levados à câmara 

úmida para serem curados durante 28 dias, conforme prescreve a norma NBR 

5738: 2016. Depois do período de cura os mesmos foram retificados e submetidos 

aos ensaios de resistências à compressão axial, de acordo com a norma NBR 

5739: 2007. Finalizada esta etapa, com os resultados de resistência à compressão 

aos 28 dias, foi traçada a curva de Abrams e estabelecidas as relações 

água/materiais cimentícios (a/mc) para os traços definitivos, os quais foram 

moldados e submetidos aos ensaios que estão descritos neste capítulo.  

A Figura 22 demonstra a o traçado correspondente da Curva de Abrams 

utilizado para a extração dos traços definitivos. 

 

Figura 22 – Curva de Abrams 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018).  

 

A partir do traçado da Curva de Abrams obteve-se a relação água/materiais 

cimentícios para as resistências de 36,6 Mpa e 46,6 Mpa. A Tabela 15 demonstra 

como foram denominados os traços de acordo com suas composições. 
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Tabela 15 – Denominação e composição de cada um dos traços definitivos 

Denominação do Traço Resistência Característica (Mpa) Composição 

T30 30 Traço Referência  

T75ADF30 30 75% Areia de Fundição 

T75ADFCCA30 30 75%Areia de Fundição + Cinza 

de Casca de Arroz  

T75ADFCV30 30 75%Areia de Fundição + Cinza 

Volante 

T40 40 Traço Referência 

T75ADF40 40 75% Areia de Fundição 

T75ADFCCA40 40 75%Areia de Fundição + Cinza 

de Casca de Arroz 

T75ADFCV40 40 75%Areia de Fundição + Cinza 

Volante 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 16 demonstra os traços que foram retirados da Curva de Abrams. 

 

Tabela 16 – Traços de concreto retirados Curva de Abrams 

Denominação do Traço Traço Unitário a/mc 
Consumo de 

cimento (Kg.m
-3

) 

Aditivo 

(%) 

T30 1:2,53:1,06:2,47 0,58 305,79 0,26 

T75ADF30 1: 1,39: 0,46 : 0,86 : 2 0,53 338,18 0,19 

T75ADFCCA30 0,75:0,25:2,22:0,74:0,66:2,77 0,65 258,75 0,27 

T75ADFCV30 0,75:0,25:1,94:0,65:1,08:2,51 0,59 226,43 0,26 

TR40 1:1,55:0,77:1,79 0,48 375,13 0,22 

T75ADF40 1:0,71:0,24:0,58:1,36 0,42 425,2 0,25 

T75ADFCCA40 0,75:0,25:1,76:0,59:1:2,34 0,37 352,85 0,28 

T75ADFCV40 0,75:0,25:1,53:0,51:0,91:2,13 0,43 306,04 0,29 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 17 demonstra o quantitativo por m³ dos concretos estudados.. 

 

Tabela 17 – Quantitativos de materiais por m³ dos traços ensaiados 

(continua) 

Denominação 
do traço 

Cimento 
(Kg) 

CCA 
(Kg) 

CV 
(Kg) 

Areia 
(Kg) 

Areia de 
fundição 
(Kg) 

Brita 
1(Kg) 

Brita 
0(Kg) 

Água 
(Kg) 

Aditivo 
(Kg) 

T30 305,79 - - 783,78 - 765,19 328,38 179,68 0,80 

T75ADF30 338,18 - - 176,91 534,58 769,18 330,75 180,76 0,67 

T75ADFCCA30 258,75 86,25 - 201,66 604,99 755,82 323,92 177,51 0,94 

T75ADFCV30 226,43  75,48 781,56 586,17 758,42 325,04 178,12 0,80 

T40 375,13 - - 668,08 - 771,53 331,89 181,03 0,86 

T75ADF40 425,92 - - 136,95 405,15 776,07 330,97 182,60 0,84 
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(conclusão) 

Denominação 
do traço 

Cimento 
(Kg) 

CCA 
(Kg) 

CV 
(Kg) 

Areia 
(Kg) 

Areia de 
fundição 
(Kg) 

Brita 
1(Kg) 

Brita 
0(Kg) 

Água 
(Kg) 

Aditivo 
(Kg) 

T75ADFCCA40 352,85 117,62 - 189,45 568,34 756,60 324,26 177,69 0,94 

T75ADFCV40 306,04 - 102,01 182,11 546,32 759,68 325,58 178,42 1,21 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
 

4.4 ENSAIOS REALIZADOS 

Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório Tecnológico de 

Construção Civil da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

– Santo Ângelo. 

4.4.1 Ensaio de resistência à compressão axial 

A determinação da resistência à compressão foi realizada aos 7, 28 e 91 dias, 

com desvio máximo relativo de 10%. Quando esse desvio era maior, foi utilizada a 

média de dois valores ou o resultado de maior valor. Foram medidos quatro corpos-

de-prova para cada idade, sendo o valor de resistência adotado a média. Todos os 

ensaios foram realizados com os corpos-de-prova em estado úmido, para padronizar 

a pior condição – quanto mais úmido o corpo-de-prova, menor a resistência.  

Eles permaneceram em câmara úmida até a data do ensaio. 

A regularização da superfície dos corpos-de-prova foi realizada em retífica 

Portest. A Figura 23 retrata a retífica utilizada. 

 
Figura 23 – Retífica Portest 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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O ensaio de rompimento foi realizado em prensa EMIC com capacidade de 

200 toneladas Modelo PC 200 CS. Os procedimentos seguiram a NBR 5739:2007. A 

Figura 24 demostra a prensa utilizada. Para o ensaio os corpos de prova foram 

retificados e rompidos com discos de neoprene. 

 

Figura 24 – Prensa EMIC utilizada para os rompimentos 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

4.4.2 Resistência á compressão diametral 

A determinação de resistência à compressão diametral foi realizada aos 

28 dias. Para a realização do ensaio, o corpo-de-prova de concreto cilíndrico foi 

submetido a cargas de compressão ao longo de duas linhas axiais que são 

diametralmente opostas, conforme mostrado na Figura 25. A carga foi aplicada 

continuamente, sem choque, num crescimento constante dentro da faixa de 

resistência à tração por compressão diametral até a ruptura conforme 

recomendações da NBR 7222:2011. O objetivo desse ensaio foi fornecer o valor da 

Resistência à Tração por Compressão Diametral dos corpos-de-prova cilíndricos de 

concreto com medidas padronizadas com relação comprimento/diâmetro.  
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Figura 25 – Disposição do cp para ensaio FT,d 

 

Fonte: Adaptado de Carneiro (1943)  

 

Em seguida, é aplicada uma leve compressão para manter estável a posição 

do cp. A carga é aplicada com velocidade constante de (0,05 ± 0,02) MPa por 

segundo, até a ruptura do corpo de prova (ver Figuras 26 e 27). 

 

Figura 26 – Ensaio de resistência à tração por compressão diametral sendo 
realizado 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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Figura 27 – Corpo de prova depois de ensaio realizado 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

4.4.3 Módulo de elasticidade 

Para o estudo desta propriedade do concreto, foram moldados 4 corpos de 

prova cilíndricos 10x20 cm para cada um dos traços, ensaiado para a idade de 28 

dias. Os procedimentos para a realização do ensaio foram orientados pela norma 

NBR 8522: 2008, em que foi utilizada a determinação através do módulo tangente 

inicial. 

Os corpos de prova foram fixados por meio das garras de um extensômetro 

eletrônico composto por dois sensores independentes (Figura 24), e para obter a 

deformação o equipamento emite uma média através da leitura de cada sensor, 

sendo que esta leitura é fornecida diretamente para o software integrado TESC, da 

EMIC, pois o extensômetro é compatibilizado com a máquina de ensaio. 

A prensa utilizada para ensaio de módulo de elasticidade é a mesma utilizada 

para os outros ensaios mecânicos, inicialmente é aplicado um carregamento básico 

de 0,5 MPa (σa ) e aumentado a carga à velocidade de 0,25 ± 0,05MPa/s, até a 

tensão de aproximadamente 30% da resistência à compressão do concreto (σb). 
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Essa tensão é mantida por 60 segundos e depois reduzida à tensão básica à mesma 

velocidade.  

Deve-se realizar mais dois ciclos de cargas para no último ciclo de pré-carga 

e, no período de 60 segundos sob a tensão σa onde são registradas as deformações 

específicas lidas (εa), tomadas em no máximo 30 segundos. É então carregado 

novamente o cp com a tensão σb, e registrado as deformações (εb), tomadas em no 

máximo 30 segundos. 

Após a realização de todas as leituras, é carregado novamente o corpo de 

prova e levado à ruptura. Se a resistência efetiva (fcef) à compressão diferir de fc em 

mais de 20% os resultados do cp são descartados.  

O módulo de elasticidade, Eci, em gigapascal, é dado pela Equação 3: 

 

Eci=      x10-3   =    x10-3                          Equação 3 
 

Onde: 

       = 0,3 fc é a tensão maior (Mpa). 

      = 0,5 Mpa, é a tensão básica (Mpa). 

      = tensão específica média dos cps ensaiados sob tensão maior. 

      = tensão específica média dos cps ensaiados sob tensão básica 

 

A cada duas determinações é feita uma média de cada traço, com desvio 

máximo relativo de 10%. Quando esse desvio era maior, foi utilizado o resultado de 

maior valor. A Figura 28 demonstra o ensaio de módulo de elasticidade sendo 

realizado. 
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Figura 28 – Ensaio de módulo de elasticidade 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

4.4.4 Retração total 

O ensaio para a análise da retração total foi realizado de acordo com as 

normas da ASTM C157/C157M (2014) e ASTM C490/C490M (2011). A moldagem 

foi executada em fôrmas prismáticas de 100 mm x 100 mm x 285 mm, inserindo-se 

um pino com 22,5 mm de comprimento no centro de cada uma das duas 

extremidades do prisma, de modo que a distância entre os pinos, dentro do corpo de 

prova, fosse de 250 mm. A Figura 29 demonstra a forma prismática utilizada para 

moldagem. 

 

Figura 29 – Fôrmas prismáticas moldadas 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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Os pinos ficavam parcialmente inseridos no interior do concreto, e tinham 

como função servir de referência para as medições da variação de comprimento dos 

cp‟s, ao longo da realização do ensaio de retração livre. Durante o preparo das 

fôrmas, os pinos eram revestidos com fita vedante, tipo veda-rosca, a fim de garantir 

a adequada estanqueidade. Posteriormente, eram parcialmente rosqueados nos 

orifícios das peças laterais, colocadas em cada extremidade das fôrmas. Tomava-se 

o cuidado, também, de deixá-los bem presos às laterais, evitando-se possíveis 

deslocamentos durante as moldagens. Aplicava-se desmoldante nas fôrmas antes 

das moldagens. A Figura 30 apresenta o pino de inserção que foi utilizao ensaio de 

retração. 

 

Figura 30 – Pino de inserção de 22,5mm ø6.0mm 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Após 24 horas, os corpos de prova foram desmoldados, identificados e 

conservados em câmara úmida até seus 7 dias. Nessas idades, em 2 corpos de 

prova de cada traço foi realizada a primeira leitura de seus comprimentos (dia zero). 

Na sequência, os corpos de prova foram condicionados em sala climatizada 

(temperatura de 23º ± 2º C e umidade relativa de 50 ± 10%), de maneira a ficarem 

com todas as faces ventiladas para garantir uma uniformidade de circulação do ar 

em todas as suas extremidades até as datas de ensaios de 07, 14, 21 e 182 dias 

(Figura 31). 
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Figura 31 – Estocagem dos CP‟s em sala climatizada 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Foi utilizado um comparador de expansibilidade, onde a retração foi medida 

com barra padrão e relógio comparador analógico, curso 5 mm - sensível a 

0,001mm.  

A Figura 32 representa a medição da retração sendo realizada. 

 

Figura 32 – Medição da retração 

  

Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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Os resultados de retração (L) são dados em porcentagem e calculados pela 

Equação 4. 

 

                                          Equação 4 

 

Onde: 

L é a retração na idade do ensaio (%) 

Lx é a leitura medida na data do ensaio (mm)  

Li é a leitura inicial, medida aos 7 dias (mm)  

G é distância interna entre os pinos, igual a 250 mm 

4.4.5 Ensaio de lixiviação em concreto 

Previamente a obtenção do extrato de lixiviado da amostra se realizou o 

ensaio para determinação da solução de extração do extrato lixiviado, os passos e 

resultados da determinação da solução de extração foram semelhantes para as duas 

amostras de concreto, que eram as amostras do concreto referência e do concreto 

com 75 % de areia de descarte de fundição. 

Foram adicionadas 5g de amostra do concreto moído em um béquer de vidro 

onde se adicionou 96,5ml de água deionizada. A amostra foi imediatamente 

colocada em agitação mecânica vigorosa durante 5 min, após o tempo de agitação o 

Ph da mistura foi verificado, a amostra apresentou um Ph=12 (básico) o que 

segundo ABNT NBR 10005/2004 leva a se adicionar 3,5ml de HCl a fim de assim 

obter a solução de extração da amostra, posterior a essa adição a amostra 

permaneceu por 10 min sob agitação vigorosa a uma temperatura de 50°C para 

assim se realizar novamente a análise do Ph, que apresentou valor de Ph=11, o que 

segundo norma leva a se utilizar a solução de extração n°2, solução que já estava 

preparada. 

Foram pesados 10g da amostra de concreto, que foi colocado no frasco do 

agitador juntamente com 200ml da solução de extração n°2, o frasco ficou em 

agitação por 18 horas ininterrupta, posterior a agitação o extrato obtido foi filtrado em 

filtro de papel para a retirada de todas as partículas sólidas que pudessem danificar 

o equipamento de análise. 
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4.4.6 Análise estatística 

A partir da análise de variância dos ensaios realizados é possível verificar se 

existem diferenças significativas entre os tratamentos. Foram analisados por 

estatística descritiva e análise de variância (ANOVA), de forma que os resultados se 

apresentassem em um intervalo de confiança de 95 %. Também foi realizado o 

Teste de Tukey para se ter conhecimento quais traços tiveram resultados mais 

significantes. 

O valor de “F crítico” (Fcrit) é um parâmetro de escala para o valor F. Se F > 

Fcrit, o fator exerce um efeito estatístico significativo sobre o parâmetro, sendo que, 

quanto maior for a diferença entre os valore F e Fcrit, maior a influência do fator 

sobre este parâmetro. A coluna com o “valor-P” (nível de significância) expressa a 

probabilidade de que qualquer correlação entre a variável explicada (misturas) e o 

fator (relação a/c e tempo) seja ao acaso. Quando o valor-P < erro do experimento 

(neste caso, 1%), existem indicativos de que o fator exerça influência estatística 

significativa sobre o parâmetro, uma vez que, quanto menor este valor, maiores os 

indicativos de que a correlação entre o fator e a variável explicada não sejam ao 

acaso. 

Como esse estudo busca comparar a distribuição das misturas, se utiliza 

a Análise de Variância ou ANOVA. Nesse caso, o resultado evidencia que a 

distribuição de pelo menos uma das misturas se difere das demais, mas não indica 

entre quais grupos a diferença é significativa. Assim, se faz necessário utilizar testes 

de comparações múltiplas, o Teste de Tukey. O teste de Tukey determina qual a 

diferença mínima necessária entre duas médias para que estas sejam 

estatisticamente diferentes com um nível de confiança de 5%, assim nesse estudo 

além de descobrir se os resultados foram significativos pode-se descobrir qual 

mistura teve mais influência. 

4.4.7 Impactos ambientais e custos 

A avaliação do Ciclo de Vida foi realizada desde a aquisição de matérias-

primas até a disposição final dos produtos, indicando quais fases são responsáveis 

pelos maiores impactos. A Avaliação do Ciclo Vida modular (ACV-m), proposta pelo 

Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2014) apresenta uma 

estrutura semelhante com a ACV tradicional, porém mais reduzida, tornando assim, 
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a avaliação mais prática, devido a menor complexidade do levantamento, focada nos 

aspectos ambientais mais relevantes, que são: 

 

Consumo de energia – eficiência na utilização da energia e contribuição para 

o esgotamento de fontes de energias não renováveis;  

Consumo de água – contribuição para o stress hídrico e suas respectivas 

consequências;  

Consumo de matérias-primas – ação sem manejo ou acima da biocapacidade, 

consumindo recursos não renováveis ou explorando os recursos renováveis;  

Geração de resíduos – risco de contaminação ambiental por materiais que 

poderiam ter outra finalidade a não ser o descarte, desperdício de recursos;  

Mudanças climáticas – emissão de CO2 e demais gases que contribuem para 

o efeito estufa. 

 

Existem diferentes modelos para avaliar esses impactos ambientais, o 

presente estudo adotou os princípios da NBR 14040 (2014) com auxílio do software 

SimaPro 8.5.2.2. Para a realização dos cálculos do custo de vida utilizou-se a Tabela 

de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO, 2008). Alguns dados foram 

aproveitados dos estudos de Silva (2014) e Lamberti (2015), sendo atualizados para 

outubro/2018. Adotou-se percentual de encargos sociais de 117,66% de acordo com 

o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 

2018). 

4.4.8 Software SimaPro 

Foi selecionado como plataforma de apoio o software SimaPro 8.5.2.2, por 

sua flexibilidade, adaptabilidade a diversos objetivos e por conter uma interface 

amigável com o usuário. O SimaPro 8.5.2.2 permite a adaptação de suas bases de 

dados, fato de grande importância para a realização de ACV em países que não 

possuem inventários de dados de ciclo de vida, como no caso do Brasil. Assim, é 

possível modificar processos nas referidas bases, a fim de garantir melhor 

representatividade aos dados de entrada do estudo. Ademais, a interface para a 

modelagem de processos multifuncionais permite a inserção dos critérios de 

alocação definidos pelo usuário nos processos em estudo, ou prevê a inserção de 

quantidade de produto substituído por meio da abordagem de impacto evitado. A 
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própria plataforma, assim, realiza o cálculo de subtração das cargas ambientais 

evitadas com o uso do co-produto. 

Para as fases de obtenção de matéria-prima e execução da unidade funcional 

(pilar), obtiveram-se os dados sobre os agregados, graúdo e miúdo, e do cimento 

CPV-ARI diretamente com as fábricas fornecedoras desses materiais. Os dados 

sobre a água, madeira e aditivo empregados, foram retirados do banco de dados do 

programa SimaPro 8.5. Já as informações relacionadas ao aço foram retiradas do 

Relatório de Sustentabilidade do Aço, 2012, do Instituto Aço Brasil (2013). 

Constatou-se a necessidade da realização dos cálculos de fluxos elementares do 

óleo diesel, energia elétrica e o explosivo que foram utilizados na pedreira. Desta 

forma, o inventário do combustível (óleo diesel) procedeu-se por meio da conversão 

da energia emitida da queima de combustível para a quantidade, dado em gramas, 

de cada um dos elementos da queima, como: Monóxido de Carbono (CO); 

hidrocarbonetos (HC); óxidos de nitrogênio (NO(x)); e material particulado (MP). Para 

a obtenção da brita foram empregados explosivos em forma de lama, sendo 

quantificadas as emissões através de cálculos estequiométricos. No entanto, para a 

quantificação dos dados sobre energia elétrica, foram determinadas as emissões de 

dióxido de carbono através da média das emissões durante o período de outubro de 

2016 a setembro de 2017, disponibilizados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(BRASIL, 2017). A cinza de casca de arroz e a cinza volante foi utilizada como 

material substituinte parcial do cimento, e ADF como substituição do agregado 

miudo, consideraram-se os dados sobre a cinza do banco de dados do software 

Simapro 8.5, e para o ADF os dados relacionados à reciclagem dos resíduos. 

Na sequência foram utilizados dados de inventário que se referem às fases de 

uso e manutenção, desconstrução e reciclagem. Considerando-se que, para manter 

a estética e a vida útil, a unidade funcional sem pintura deveria ser lavada a cada 

três anos. Desta forma para realizar o inventario da água, foram utilizados dados 

disponíveis no banco de dados do Software SimaPro 8.5. Para quantificar a água 

que seria utilizada para as lavagens, utilizou-se a tabela da TCPO (2008), obtendo-

se assim, a quantidade total de água que seria consumida. Desta maneira, teve que 

ser contabilizada a energia elétrica que foi consumida pelo equipamento de lavagem, 

sendo também obtidos os valores através da TCPO (2008). Em relação à tinta 

acrílica utilizada na pintura dos pilares, obteve-se os valores por meio do banco de 

dados do software SimaPro 8.4. E para a quantificação de CO2 fixada pelo pilar de 

concreto, foi adotada profundidade carbonatada (x) de 0,025 metros para cada uma 
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das misturas de concreto, pois este foi o cobrimento da armadura adotado, e os 

cálculos foram realizados por um método considerado o mais utilizado entre os 

pesquisadores, que está representado pela Equação 5. 

 

CO2= x. c. CaO. R. A. M                                    Equação 5 

 

Onde: 

x é profundidade carbonatada em metros; 

c é a quantidade (kg/m³) de clínquer no aglomerante; 

CaO é a proporção de óxido de cálcio, adotado 0,65 (COLLINS, 2010), onde o valor 

seria 100%; 

R é a proporção de CaO totalmente carbonatada e transformada em CaCO3 

assumido 0,75, (LAGERBLAD, 2005); 

A é a área de concreto exposta (m²); 

M é a fração molar química adimensional de CO2/CaO = 0,79 (COLLINS, 2010). 

 

A composição do cimento utilizada foi retirada da apostila técnica de cimento 

em que o teor de clínquer nos cimentos CPV-ARI foi de 92,72%, calcularam-se as 

quantidades de clínquer por metro cúbico, representada na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Quantidade de clínquer por m³ 

Traço kg de cimento. m
-3

 kg de clínquer. m
-3

 

T30 305,79 286,59 

T75ADF30 338,18 313,56 
T75ADFCCA30 258,75 239,91 
T75ADFCV30 226,43 209,95 

T40 375,13 347,82 
T75ADF40 425,92 394,90 
T75ADFCCA40 352,85 327,16 

T75ADFCV40 306,04 283,76 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Na fase de desconstrução e reciclagem, Lamberti (2015) considerou a 

realização da demolição por meio de um martelo rompedor, que utiliza óleo diesel 

para o seu funcionamento, e o carregamento dos entulhos gerados, bem como o 

diesel consumido no transporte deste material, foram obtidos por meio de dados 

retirados da tabela TCPO (2008), possibilitando a realização do inventário.  
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No Apêndice C estão os dados de entrada inseridos no software SimaPro, 

maiores detalhes sobre o inventário podem ser consultados nas dissertações de 

Silva (2014) e Lamberti (2015). 

4.4.8.1 Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida 

Nesta fase do ciclo de vida foi realizada a avaliação de modos quantitativo e 

qualitativo dos impactos ambientais em relação às entradas e saídas que foram 

mencionadas nos estudos feitos por (LAMBERTI, 2015; FRANCO LIMA, 2018; 

SANTOS, 2017) e especificadas na fase de objetivo e escopo. Adotou-se como 

método de avaliação dos impactos do ciclo de vida o método Eco- indicator 99, o 

qual é utilizado para considerar diferentes perspectivas culturais e lidar com as 

incertezas metodológicas do modelo, uma vez que as opiniões acerca da seriedade 

e do risco dos diferentes efeitos ambientais são, usualmente, diversas. 

O método Eco-indicator 99, utiliza para a categoria de saúde humana itens 

como: as mudanças climáticas; problemas respiratórios causados por substâncias 

orgânicas e inorgânicas e radiação ionizante; e destruição da camada de ozônio. 

Para os aspectos relacionados à qualidade dos ecossistemas são 

considerados o uso da terra, eutrofização e acidificação, e ainda a ecotoxidade. Por 

sua vez a classe dos recursos engloba o esgotamento de minerais e combustíveis 

fósseis. Desta forma, o resultado final dessas quantificações foi representado na 

unidade de Pt, que equivale a um milésimo da carga ambiental média anual de um 

cidadão europeu. 

4.4.8.2 Interpretação do Ciclo de Vida 

Os impactos ambientais individuais foram obtidos baseando-se nos 

parâmetros e procedimentos realizados nas etapas iniciais do estudo e por meio do 

software SimaPro conforme a metodologia de ACV-m, em que foram considerados 

impactos como mudanças climáticas, uso de recursos naturais, geração de resíduos, 

consumo de energia e de água e pegada do carbono, totalizando os impactos 

relacionados ao pilar. 

A realização da interpretação dos dados resultantes deu-se por meio do 

parâmetro técnico definido como a resistência à compressão do concreto, dada em 
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unidades de megapascal (MPa) e a vida útil foi considerada em anos, os impactos 

ambientais foram quantificados no total de Pt, calculados através do software 

SimaPro. Após esses procedimentos a sequência se deu através da realização de 

um comparativo unitário, baseado na divisão dos dados obtidos pela vida útil em 

anos e a resistência à compressão aos 28 dias de idade (fc28), e para finalizar foram 

estabelecidos os índices aos resultados das diferentes alternativas de pilar, em 

relação ao traço referência. 

No entanto, para a realização completa da análise dos impactos ambientais 

foi necessário calcular o impacto das emissões de gás carbônico equivalente (CO2eq) 

de cada umas das alternativas de pilar propostas anteriormente, considerando-se 

que cada um dos pilares libera e absorve CO2 de maneira diferente. Para esses 

cálculos utilizou-se o inventário que foi gerado pelo software SimaPro, representado 

no Apêndice D, bem como os fatores de equivalência adaptados da Tabela do 

Fourth Assessment Report (Quarto Relatório de Avaliação) (IPCC, 2007b), 

representados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Fatores utilizados para a quantificação do CO2eq 

Substância Fator de equivalência 

Água (H2O) 0,0176 

Clorofórmio (CHCl3) 31 

Dióxido de carbono, a transformação de terras 1 

Dióxido de carbono, biogênicos 1 

Dióxido de carbono, no ar 1 

Dióxido de carbono fóssil 1 

Etano, 1,1- difluoro - HFC - 152a 124 

Etano, 1, 1, 1, 2 - tetrafluoro - HFC - 134a 1430 

Etano, 1,1, 2 - tricloro - 1 ,2,2 - trifluoro - , CFC - 113 6130 

Etano, 1, 2- dicloro - 1 ,1,2,2 - tetrafluoro - , CFC - 114 10000 

Hexafluoreto de enxofre (SF6) 22800 

Metano, biogênicos 25 

Metano, bromoclorodifluormetano, Halon 1211 1890 

Metano, bromotrifluoro - Halon 1301 7140 

Metano, clorodifluoro - HCFC - 22 1810 

Metano, dichlorodifluoro - CFC-12 10900 

Metano, dichlorofluoro - HCFC - 21 151 

Metano, fóssil (CH4) 25 

Metano, trichlorofluoro - CFC-11 4750 

Metano, trifluoro - , HFC - 23 (CHF3) 14800 

Óxidos de nitrogênio (N2O) 298 

Fonte: Adaptado IPCC (2007). 

 



103 

 

Para completar as análises, realizou-se a integração dos resultados a fim de 

escolher a melhor alternativa ambiental/econômica, através da média geométrica 

dos índices ambientais e econômicos (Ia.Ie)
0,5. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os resultados 

obtidos nos experimentos laboratoriais. Foram feitas análises em função da relação 

água/materiais cimentícios e em função do tempo. Também comparados dados 

pertinentes à análise das propriedades mecânicas dos concretos. Primeiro 

analisadas as propriedades mecânicas como a resistência à compressão axial, 

tração diametral, o módulo de elasticidade além da retração. E para finalizar foram 

apresentados os resultados da análise do Ciclo de Vida e Custo do Ciclo de Vida. 

5.1 RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO AXIAL 

Os ensaios de resistência à compressão axial do concreto foram realizados 

nas idades de 07, 28 e 91 dias, sendo que aos 28 dias a resistência foi calculada 

para fck = 30 Mpa e fck 40 MPa, como o desvio padrão adotado de acordo com a 

NBR 12655: 2015 foi de Sd= 4 MPa, a resistência a ser atingida era f28= 36,6 MPa e 

f28= 46,6 MPa, aceitando-se variação de ±5%, Figura 33. Desta forma, ensaiou-se 

8 misturas diferentes de concreto e analisou-se quanto a influência dos materiais 

componentes de cada uma. 

 

Figura 33 – Resistência à compressão axial 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Analisando a Figura 34, observa-se que os concretos com 28 dias curados em 

câmara úmida obtiveram os resultados esperados, ou seja, todas as amostras 

apresentaram valores dentro dos intervalos de f28=36,6 ±5% e f28=46,6 ±5%, sendo 

que, os melhores resultados foram atingidos pelas amostras em que utilizou-se as 

adições minerais. Os concretos foram dosados para f28=36,6 ±5% e f28=46,6 ±5% 

aos 28 dias. 

Ao aumentar o tempo de cura do concreto, consequentemente aumentou-se a 

resistência à compressão axial para todos os traços, alguns com acréscimos 

maiores e outros menores. Pode ser observado que as misturas de concreto que 

apresentaram resistências maiores aos 91 dias de idade foram os traços que além 

de areia de descarte de fundição possuíam as adições minerais, as mesmas tiveram 

aumentos de 7,26 MPa e 10,71 MPa para os traços de 30 MPa com substituição de 

CCA e CV, respectivamente. Assim como um aumento de 10 MPa e 15,68 MPa para 

os traços de 40 MPa com as mesmas adições minerais substituídas essas em 

relação as leituras feitas aos 28 dias de idade. Nas demais amostras, percebe-se 

que as substituições de areia de rio por areia de descarte de fundição houve pouco 

crescimento em relação aos traços com adições minerais, a resistência do concreto, 

e quando substituiu-se 75% de ADF no traço de 30 MPa e 40 MPa houve aumentos 

de resistências menores, a resistência foi de 6,05 MPa e 4,69 MPa para os traços de 

30 e 40 MPa respectivamente, demonstrando que as pozolanas potencializaram o 

aumento da resistência do concreto.  

O aumento da idade de cura de 28 para 91 dias é mais vantajoso para a CV, 

tanto em 30 quanto 40 MPa. Aos 28 dias todos os valores atingem 70% ou mais dos 

91 dias, o que, conforme as peças a serem concretadas podem ser descimbradas 

pois não estão com a carga total de projeto. 

5.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

O ensaio de compressão por tração diametral foi realizado de acordo com a 

norma NBR 7222:2011, com 28 dias de cura do concreto. 
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Figura 34 – Compressão por tração diametral 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Houve um incremento de resistência nos traços com ADF comparado ao traço 

referência nos traços onde não havia adição mineral, e 25,73% e 16,49% (30 e 

40 MPa) faixas de resistência (30 e 40 MPa). Os traços que continham adições 

minerais apresentaram resultados menores comparados as misturas de referência, 

isso é explicado por Dal Molin (2005) que relata que as adições minerais causam 

uma redução na porosidade da matriz e da zona de transição. Esse fato leva a uma 

melhora geral na resistência à compressão e à tração do concreto, mas, 

aparentemente, as magnitudes do aumento na resistência à tração se mantêm 

relativamente pequenas até que a resistência intrínseca dos produtos de hidratação 

da zona de transição seja majorada. Em outras palavras, a resistência à tração do 

concreto com uma zona de transição com menor porosidade continuará a ser fraca 

enquanto um grande número de cristais orientados de hidróxido de cálcio estiver 

presente no local. 

Na bibliografia encontrada há casos em que a ADF incrementou resistências 

mas também há casos em que ela foi negativa para as propriedades, isso vai variar 

dependendo a porcentagem utilizada e quais as impurezas presentes nela, um alto 

grau de material pulverulento como bentonita e carvão, isso pode acarretar aumento 

na demanda de água e aditivo e ocasionar decréscimo na resistência. 

Assim, o aumento da resistência à compressão decorrente do efeito microfíler 

não corresponderá a um aumento proporcional na resistência à tração. Um aumento 

significativo na resistência à tração se dará somente quando ocorrerem as reações 

pozolânicas das adições minerais, com consequente redução do tamanho e 
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concentração dos cristais de hidróxido de cálcio na zona de transição e as reações 

pozolânicas acontecem em idades mais tardias mas, como nesse estudo foi 

analisados apenas aos 28 dias, não houve uma percepção de aumento de 

resistência devido as adições. 

Siddique (2008) e Tittarelli (2018) testaram misturas de 0, 10, 20 e 30% e 

substituição de agregado miúdo. Confirmaram que a resistência à tração diametral 

aumentou com o aumento da areia de fundição. Na idade de 28 dias, a resistência à 

tração aumentou em 12, 14 e 20% quando comparada à mistura comum sem areia 

de fundição, enquanto o aumento foi de 6,0, 10 e 20% com 56 dias de idade 

comparado aos referências dos autores. 

O concreto tem baixa resistência á tração devido à sua natureza frágil, 

desenvolve fissuras quando submetido a forças de tração. O efeito da substituição 

parcial do agregado miúdo no concreto com areia de fundição em duas proporções, 

ou seja, 25% e 35% resultaram em diminuição da resistência à tração com aumento 

do teor de areia de fundição segundo (NAIK et al., 1992). A diminuição similar e 

consistente na resistência à tração do concreto com aumento no nível de reposição 

de ADF é relatada por outros autores como (BASAR; DEVECI AKSOY, 2012; 

SARASWATI et al., 2013). Bakis, Koyuncu e Demirbas (2006) investigaram o 

possível uso de ADF em concreto asfáltico. Ensaios indiretos de resistência à tração 

foram conduzidos de acordo com Aashto (1989). Com o aumento da porcentagem 

de ADF, observou-se redução linear na resistência das misturas de concreto 

asfáltico, valores de 1,39 MPa com 0% de WFS a 0,94 MPa com 20% de ADF.  

Na pouca literatura disponível o que favorece o decréscimo de resistência a 

compressão diametral são as baixas porcentagens de substituição (BHARDWAJ; 

KUMAR, 2017). Não foram encontradas na bibliografia estudada pesquisas sobre a 

ADF e as adições minerais específicas utilizadas nessa pesquisa.  

5.3 MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O ensaio de módulo de elasticidade foi realizado de acordo com a norma NBR 

8522:2008, com 28 dias de cura do concreto, cujos resultados constam da Figura 35. 

Comparando os traços da classe de misturas de 30 e 40MPa, houve uma 

redução que variou de 5 a 15% comparado com os traços de referência das duas 

classes, ou seja, o traço que não possui adição mineral e ADF.  
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Figura 35 – Resultados do módulo de elasticidade aos 28 dias 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Figura 36 demonstra que se comparados aos valores do concreto com 

adições em relação ao concreto referência pode se verificar que não ocorreram 

mudanças drásticas no módulo de elasticidade do concreto, ou seja, a areia de 

descarte de fundição não influenciou o módulo de elasticidade do concreto de forma 

diferente de sua influência sobre a resistência a compressão.   

 

Figura 36 – Comparação Módulo de elasticidade em GPa e resistência á 

compressão aos 28 dias em MPa 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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5.4 RETRAÇÃO TOTAL 

Os valores de retração, realizados de acordo com a ASTM C490/2014, estão 

apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Retração medida em suas diferentes idades em porcentagem. 

30 MPa - L(%) 

Idades medidas 7 dias 14 dias 21 dias 35 dias 180 dias 
REF 30 MPa 0 0 0,002 0,001 0,0018 
75ADF 30 MPa 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0052 

75ADFCV 30 MPa 0,004 0,004 0,004 0,004 0,0050 
75ADFCCA 30 MPa 0,001 0,0012 0,0013 0,0015 0,0020 

40 MPa - L(%) 

REF 40 MPa 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 
75ADF 40 MPa 0,0300 0,0440 0,0370 0,0370 0,0530 

75ADFCCA 40 MPa  0,0020 0,0021 0,0025 0,00240 0,0030 
75ADFCV 40 MPa 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0030 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Figura 37 – Retrações medidas dos traços grupo 30 Mpa 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Figura 38 – Retrações medidas dos traços grupo 40 Mpa 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

As misturas onde havia adições minerais apresentaram valores menores de 

retração com o uso da cinza de casca de arroz ocorreu uma diminuição da retração 

do concreto quando comparado ao referência, esse fato se deve ao aumento no 

volume dos poros de gel e diminuição no volume de poros capilares, aumentando o 

refinamento e contribuindo para uma menor permeabilidade como já foi explicado 

por (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Há poucos estudos na bibliografia onde o estudo da retração em concretos 

com adição de areia de fundição é abordado. Khatib e Ellis (2001) pesquisaram o 

efeito da areia de fundição como agregado miúdo na retração do concreto. Eles 

utilizaram três tipos de areia usados nas fundições, a areia fina branca sem a adição 

de argila e carvão, a areia de fundição antes da fundição (misturada) e a areia de 

fundição após a fundição. A areia padrão (Classe M) foi parcialmente substituída por 

(0, 25, 50, 75 e 100%). Treze misturas de concreto foram empregadas para conduzir 

este estudo. Com base nos resultados dos ensaios que analisaram a retração aos 

60 dias, concluíram que: (I) a mudança na retração do concreto aumentou à medida 

que o nível de substituição da areia padrão com os três tipos de areia aumentou; 

(II) os valores de retração de secagem foram maiores em concreto contendo areia 

de descarte de fundição e menor em concreto contendo areia branca; e (III) a 
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expansão foi geralmente menor em concreto contendo areia branca em comparação 

com os outros dois tipos (misturados e resíduo) em um baixo nível de substituição de 

areia de 25%; e, tendência diferente foi obtida em níveis mais altos.  

Khatib, Herki e Kenai (2013) investigaram misturas com diferentes tipos de 

areia de fundição; areia fina branca, areia misturada e areia de fundição observaram 

aumento na retração de concretos em comparação ao concreto convencional, à 

medida que o nível de areia substituída por areias de fundição aumentou. Em outro 

estudo os mesmos autores substituíram parcialmente e integralmente os agregados 

de alta qualidade pela ADF e observaram um aumento sistemático da retração com 

o aumento do teor de ADF. Com 100% de substituição de areia de rio pela ADF, a 

retração aos 56 dias de cura foi encontrada duas vezes mais do que o traço controle. 

A retração das misturas com ADF foram encontras maiores do que as misturas de 

concreto convencional (BHARDWAJ; KUMAR, 2017). 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA PROPRIEDADES MECÂNICAS 

A partir dos resultados obtidos determinou-se a Análise de Variância (ANOVA) 

da influência do teor de ADF sobre a resistência à compressão axial, assim como as 

idades das amostras, bem com um nível de significância 0,05, que significa um grau 

de confiança superior a 95%.  

Entre os itens descritos nas Tabelas 21 a 32, a coluna SQ representa o 

somatório dos quadrados, gl é o número de graus de liberdade e MQ é a média dos 

quadrados (MQ = SQ/gl). O termo F, conhecido como “parâmetro de Fisher”, 

quantifica o grau de atribuição de variância na variável explicada, ou parâmetro 

(neste caso, as misturas), causado por cada um dos fatores analisados (neste caso, 

relação idade). O termo F é resultado da razão entre a variância de um parâmetro 

(misturas) e a variância esperada se o parâmetro e o fator (idades) estiverem 

correlacionados. Quanto maior for o valor de F, maior será a correlação existente 

entre o parâmetro e o fator (WERKEMA et al., 1996; HARRIS, 19945 apud MANCIO 

et al., 2010).  

Com a justificativa de identificar o efeito significativo dos fatores de controle 

sobre as variáveis de resposta, a substituição de ADF, a incorporação de adições 

minerais e tempo, foram realizados testes de Análise de Variância (ANOVA), sendo 

os resultados apresentados nas Tabelas 37 a 42. Foram realizados testes de 
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ANOVA para dois fatores, com repetição, utilizando os resultados de resistência à 

compressão para todas as idades. 

A Tabela 21 demonstra o resultado na análise dos resultados das misturas em 

igualdade de resistência. Considerando as variáveis independentes, idade e traço. 

 

Tabela 21 – ANOVA resistência a compressão - 30 Mpa para as idades de 07, 28 e 
91 dias 

ANOVA Fator Duplo com repetição 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 
Misturas 98,64715 3 32,88238 12,97476 6,72E-06 2,866266 

Idade 1560,413 2 780,2067 307,8547 2,29E-23 3,259446 
Misturas * Idade 211,9339 6 35,32231 13,93751 3,98E-08 2,363751 
Dentro 91,23602 36 2,534334       
Total 1962,23 47         

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Através da avaliação dos resultados da Análise de Variância contida na 

Tabelas 21, pode-se perceber que o valor de F, para o fator idade, foi muito superior 

ao F crítico, para todos as misturas analisadas, o que indica que a variável idade tem 

uma significativa influência estatística na resistência do concreto. Além disso, os 

baixos resultados obtidos para o valor-P (menores que 0,01), em todos as misturas 

indicando que há significância entre as misturas e as idades, com 99% de confiança. 

 

A Tabela 22 demonstra o teste Tukey realizado para as idade de 28 dias . 

 

Tabela 22 – Teste Tukey aos 28 dias para o FCK 30 Mpa 

  REF 75%ADF 25%CCA 25%CV 

REF   0,00 0,00 0,00 

75%ADF 7,98   0,01 0,00 
25%CCA 13,35 5,38   0,92 
25%CV 14,25 6,27 0,90   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Os resultados do Teste de Tukey confirmam que a substituição do cimento 

por adições minerais em misturas binárias e ADF pode resultar em variações 

significativas de resistência aos 28 dias comprovando o decréscimo significativo de 

resistência devido a adição da areia de descarte de fundição e como a reação 

pozolânica acontece em idades tardias ele não havia se manifestado ainda 
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demonstrando que aos 28 dias todos os traços apresentaram resistências menores 

que o traço REF. Aos 28 dias todas as misturas tiveram diferença significativa com a 

de referência. Apenas entre a mistura 25CV e 25CCA não houve diferença 

significativa. 

Confirmando o que foi dito anteriormente, a reação pozolânica, segundo 

MEHTA (2014), ocorre de forma lenta, assim como a taxa de desenvolvimento de 

resistência e o calor de hidratação associado a essa reação.  

Por outro lado, a hidratação do C3S do cimento Portland é rápida, e portanto a 

taxa de desenvolvimento da resistência e o calor de hidratação são altos. Nota-se 

ainda que a reação de hidratação do cimento produz hidróxido de cálcio, enquanto a 

reação pozolânica consome. 

A reação pozolânica tem início entre 7 e 15 dias após a mistura, quando a 

hidratação do cimento se apresenta já em estado avançado. Assim, as reações do 

clínquer e da pozolana podem ser investigadas separadamente, sendo consideradas 

as influências mútuas dos dois processos. 

 

Tabela 23 – Teste Tukey aos 91 dias para o FCK 30 Mpa 

REF 75%ADF 25%CCA 25%CV 

 0,52 0,67 0,06 

1,98   0,99 0,47 
1,62 0,36   0,34 
4,09 2,11 2,47   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Aos 91 dias os resultados foram diferentes demonstrando ação das 

pozolanas, os resultados aos 91 dias apresentaram em todas as misturas p > 0,05 

demonstrando que as resistências à compressão axial das misturas com adição 

mineral e inclusive a mistura que continha apenas ADF apresentaram resistências 

maiores que o traço REF. Sinal que as pozolanas já tinham se desenvolvido a ponto 

de igualar ao cimento.  

A Tabela 24 apresenta os resultados da Análise de Variância, pode-se 

perceber que assim como no fck 30 MPa que o valor de F, para o fator idade, foi 

muito superior ao F crítico, para todos as misturas analisadas, o que indica que a 

variável idade tem uma significativa influência estatística na resistência do concreto. 

Além disso, os baixos resultados obtidos para o valor-P (menores que 0,01), em 
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todos as misturas indicando que há significância entre as misturas e as idades, com 

99% de confiança. Quanto maior a diferença entre F e Fcrítico maior será a 

significância daquela variável analisada confirmando o parâmetro idade mais 

relevante que as misturas em si assim como já havia sido comprovado com fck 

menor. Nota-se que o Fcalculado é maior do que o Fcrítico, , dessa maneira, rejeita-se a 

hipótese de que as médias sejam iguais, o que significa que a ADF e as adições 

minerais usadas em cada traço está influenciando nas medidas das suas respectivas 

resistências. 

 

Tabela 24 – ANOVA resistência à compressão - 40 Mpa 

ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Misturas 77,57409 3 25,85803 6,81321 0,000938141 2,866266 
Idade 3359,114 2 1679,557 442,5386 4,53019E-26 3,259446 

Misturas * Idade 817,6423 6 136,2737 35,90612 9,07611E-14 2,363751 
Dentro 136,63 36 3,795278    

Total 4390,961 47     

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A partir do Teste Tukey foi possível realizar o agrupamento dos resultados 

homogêneos considerando cada variável. A Tabela 25 e 26 apresenta o Teste Tukey 

para 28 e 91 dias. 

 

Tabela 25 – Teste Tukey aos 28 dias para o FCK 40 Mpa 

  REF 75%ADF 25%CCA 25%CV 

REF   0,39 0,66 0,66 

75%ADF 2,34   0,96 0,96 
25%CCA 1,64 0,70   1,00 
25%CV 1,64 0,70 0,00   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Tabela 26 – Teste Tukey, valores de p aos 91 dias para o FCK 40 Mpa 

  REF 75%ADF 25%CCA 25%CV 

REF   0,92 0,00 0,00 
75%ADF 0,90   0,01 0,01 
25%CCA 6,69 5,80   1,00 

25%CV 6,69 5,80 0,00   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Já para 40 MPa o comportamento é diferente. Aos 28 dias o valor p>0,05 pois 

nesses traços o consumo de cimento foi maior e como a reação pozolânica é tardia 

ela não havia iniciado ainda, ou seja, não havia C-S-H disponível ainda para ação 

das pozolanas presentes nas misturas. Assim como p > 0,05 não foi possível 

identificar nenhuma variação significativa segundo teste Tukey. 

Aos 91 dias para os traços onde continha pozolanas houve. Os traços que 

continham adições minerais 25CV e 25CCA foram diferentes em relação a de 

referência e a 75ADF. Resultados de valor-p menores que 0,05 indicam que a 

variação de resistência entre as misturas analisadas foi significativa 

Mas o traço que continha apenas areia de fundição teve um valor de p > 0,05, 

comprovando que apenas os traços com pozolanas apresentaram ganho de 

resistência. A reação de hidratação do cimento produz hidróxido de cálcio, enquanto 

a reação pozolânica consome. Aos 91 dias o hidróxido de cálcio disponível é 

consumido pela reação pozolânica assim comprovando o aumento de resistência em 

comparação ao REF. Como no traço com 75ADF não possuía adições minerais, não 

houve reação pozolânica assim os produtos de hidratação disponíveis já haviam sido 

consumidos comprovando o baixo aumento ou a estagnação de resistência de 

28 para 91 dias. 

Também foram verificados significância para os ensaios de tração por 

compressão diametral, módulo de elasticidade e retração. 

A Tabela 27 demonstra o resultado da análise de variância para o ensaio de 

tração por compressão diametral. As análises misturas e FCK demonstraram valor de 

F> que F crítico demonstrando significância nos resultados, mas quando a em função 

do valor de F calculado ter sido inferior ao valor de F crítico, é possível afirmar que 

não apresenta influência estatística significativa sobre os valores quando analisado 

os traços e o Fck.  

 
Tabela 27 – ANOVA das misturas 30 e 40 Mpa – tração por compressão diametral 

ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Misturas 24,00323 3 8,0010781 31,1 1,952E-08 3,0087866 
Fck 7,990003 1 7,9900031 31,06 9,822E-06 4,2596773 

Misturas x FCK 0,419784 3 0,1399281 0,544 0,6569375 3,0087866 
Dentro 6,174225 24 0,2572594       
              

Total 38,58725 31         

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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A Tabela 28 demonstra o Teste Tukey realizado para o ensaio de tração por 

compressão diametral para os dois Fck aos 28 dias. Com relação ao traço REF para 

o FCK 30MPa, os traços que apresentaram valores de p < 0,05 foi apenas o traço que 

continha 75ADF25CCA que foi o traço que obteve o pior desempenho comparado 

aos outros da mesma classe de resistência, pois devido adição pozolana que traz 

benefícios mais tardiamente, a diminuição do cimento para sua substituição afetou 

assim demonstrando um baixo desempenho. 

Com relação aos traços da classe 40 Mpa, as misturas que apresentaram p < 

0,05 foi a 75ADF40 pois devido a adição de areia de fundição, foi um dos traços que 

ao ser dosado para conseguir chegar na classe de resistência 40Mpa teve um 

aumento de consumo de cimento considerável em comparação aos traços da 

classe 40, fazendo assim com que houvesse um melhor desempenho na tração 

diametral. 

 

Tabela 28 – Teste Tukey, valores de p para 30 e 40 Mpa – tração por compressão 
diametral 

Tukey - Tração 
Diametral 

30 MPa 40 MPa 

REF30 75%ADF30 25%CCA 25%CV30 REF 40 75%ADF40 25%CCA40 25%CV40 

30 
MPa 

REF30   0,9694 0,000873 0,3441 0,2899 0,002302 0,5232 1 

75%ADF30 1,42   0,000198 0,05329 0,8543 0,02393 0,102 0,894 

25%CCA 7,186 8,606   0,1412 0,000148 0,0001474 0,07578 0,001648 

25%CV30 3,224 4,643 3,963   0,002195 0,0001521 1 0,5061 

40 
MPa 

REF 40 3,381 1,962 10,57 6,605   0,3549 0,004558 0,1782 

75%ADF40 6,575 5,156 13,76 9,799 3,194   0,0001589 0,001204 

25%CCA4
0 

2,78 4,199 4,406 0,4436 6,161 9,355   0,6993 

25%CV40 0,4042 1,824 6,782 2,819 3,785 6,979 2,376   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 29 demonstra os resultados da análise de variância para o ensaio 

mecânico módulo de elasticidade. 

A análise de variância demonstra para o ensaio de módulo de elasticidade 

que as misturas e FCK demonstraram valor de F> que F crítico demonstrando 

significância nos resultados, mas quando a análise é realizada em conjunto misturas 

e FCK o valor de F calculado < F crítico, é possível afirmar que não apresenta influência 

estatística significativa sobre os valores. 
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Tabela 29 – ANOVA das misturas 30 e 40 Mpa - módulo de elasticidade 

ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Misturas 139,4 3 46,46668 55,10461 6,52E-11 3,008787 

Fck 132,3158 1 132,3158 156,9127 5,11E-12 4,259677 

Misturas x Fck 6,488534 3 2,162845 2,564907 0,078283 3,008787 

Dentro 20,23788 24 0,843245       

              

Total 298,4422 31         

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 30 representa o Teste Tukey realizado para o ensaio módulo de 

elasticidade para os fck de 30 e 40 MPa com 28 dias de idade. Para a classe 30 

MPa, os traços que apresentaram p< 0,05 foram os todos os traços confirmando a 

baixa de resultados do módulo de elasticidade causada pela areia de fundição, já 

para a classe 40MPa , o traço que não apresentou p<0,05 foi o que contém cinza de 

casca de arroz que foi o traço que obteve pior resultado da classe do 40 MPa. 

 

Tabela 30 – Teste Tukey, valores de p para 30 e 40 Mpa – módulo de elasticidade 

Tukey - Módulo de 
Elasticidade 

30 MPa 40 MPa 

REF 75%ADF 25%CCA 25%CV REF 75%ADF 25%CCA 25%CV 

30 MPa REF   0,000243 0,000148 0,001028 0,000745 0,4551 0,007295 0,3288 

75%ADF 8,275   0,1047 0,9882 0,000147 0,000148 0,691 0,000148 

25%CCA 12,46 4,181   0,01669 0,000147 0,000147 0,002298 0,000147 

25%CV 7,077 1,198 5,379   0,000147 0,00015 0,9882 0,000149 

40 MPa REF 7,295 15,57 19,75 14,37   0,08164 0,000147 0,1293 

75%ADF 2,94 11,21 15,4 10,02 4,355   0,000181 1 

25%CCA 5,88 2,395 6,576 1,198 13,17 8,819   0,000165 

25%CV 3,266 11,54 15,72 10,34 4,029 0,3266 9,146   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 31 apresenta os resultados da análise estatística para o ensaio de 

retração. Com relação as misturas, o F calculado deu maior que o F crítico mostrando que 

elas tiveram resultados significativos, já para a variável idades o Fcalculado foi menor 

que o F crítico demonstrados resultados não significativos. Comprovando que nessa 

análise o fator misturas teve maior relevância que o fator idade. 
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Tabela 31 – ANOVA das misturas 30 e 40 Mpa de retração para as idades 07,14,21, 

35 e 180 dias 

ANOVA 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Misturas 0,002884 3 0,001 8,81254 0,0003 2,9604 
Idades 0,000913 9 0,0001 0,92961 0,5158 2,2501 
Erro 0,002945 27 0,0001       

             
Total 0,006742 39         

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A Tabela 32 apresenta o Teste Tukey para as retrações medidas. Como pode 

ser observado na tabela, em sua maioria o p de maior que 0,05, demonstrando 

pouca variação nos resultados de retração. Os traços que apresentaram valores de 

p < 0,05 foram os traços que continham adições minerais. 

As adições minerais trazem propriedades positivas aos concretos, como foi 

encontrado por MEIRA(2009) esse melhoramento é devido a redução na retração de 

concretos com adição de cinza de casca de arroz e cinza volante que  pode ser 

devido ao aumento no volume dos poros de gel e diminuição no volume de poros 

capilares, aumentando o refinamento e contribuindo para uma menor 

permeabilidade. 

 

Tabela 32 – Teste Tukey, valores de p para 30 e 40 Mpa – retração 

Tukey - Retração 

7 Dias 14 Dias 21 Dias 35 Dias 180 Dias 

30 MPa 
40 

MPa 
30 MPa 

40 

MPa 

30 

MPa 
40 MPa 

30 

MPa 

40 

MPa 

30 

MPa 

40 

MPa 

REF 30 MPa   0,9994 1 0,9867 1 0,9962 1 0,9963 1 0,9309 

40 MPa 0,9685   0,9995 1 0,9997 1 0,9996 1 1 0,9995 

75ADF 30 MPa 0,007174 0,9613   0,9872 1 0,9964 1 0,9965 1 0,9323 

40 MPa 1,474 0,5058 1,467   0,9911 1 0,9898 1 0,9965 1 

75ADFCV 30 MPa 0,0825 0,886 0,07533 1,392   0,9978 1 0,9978 1 0,9463 

40 MPa 1,238 0,269 1,23 0,2367 1,155   0,9973 1 0,9994 1 

75ADFCCA 30 MPa 0,05381 0,9147 0,04663 1,42 0,0287 1,184   0,9974 1 0,9412 

40 MPa 1,234 0,2654 1,227 0,2403 1,151 0,003587 1,18   0,9994 1 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

5.6 ANÁLISE DO CUSTO DE VIDA (ACV) 

A Análise do Ciclo de Vida foi realizada por meio de impactos totais do berço 

ao túmulo e impactos individuais, através do software SimaPro, versão 8.5.2.2. 
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5.6.1 Impactos totais: do berço ao túmulo 

Inicialmente inseriu-se os devidos inventários dos materiais no software 

SimaPro, realizando-se assim a análise dos impactos para cada uma das 

alternativas de pilar. A Figura 39 apresenta os resultados dos impactos sobre a 

saúde humana, ecossistemas e recursos naturais, consequentemente a soma de 

cada conjunto dos mesmos, em unidades de Pt (milésimo da carga ambiental média 

anual de um cidadão europeu). 

 

Figura 39 – Impactos sobre a saúde humana, ecossistemas e recursos naturais 

 

Fonte: Adaptado software Simapro (2018). 

 

Verifica-se que as alternativas dimensionadas com fck= 40 MPa apresentam 

ligeiramente menores impactos totais que as alternativas dimensionadas com 

fck= 30 MPa, ou seja, apresentam média de 24,55Pt e 18,79 Pt, respectivamente. 

Logo, verifica-se que os maiores impactos foram causados pelos pilares com 

75% de areia de fundição, mas sem adição mineral, que devido a utilização da 

mesma houve um aumento do consumo de cimento para superar a queda de 
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resistência que sua utilização acarreta, resultando em 24,75 Pt e 18,93Pt, 

respectivamente. Já evidenciado por alguns autores como (SIDDIQUE; NOUMOWE, 

2008; TITTARELLI, 2018) que a areia de fundição em alto porcentual de substituição 

reduz a resistência do concreto, para suprir essa perda consequentemente houve 

um maior consumo de cimento por metro cúbico de concreto para se conseguir 

o fck de projeto. 

Como o cimento é responsável por uma grande parte das emissões de CO2 , 

houve uma grande influência da quantidade utilizada de cimento nas misturas no 

que diz respeito aos impactos no meio ambiente em que vivemos. 

O pilar que apresentou o menor impacto total foi o 75ADF25CCA, resultando 

em 18,65Pt. Para as duas faixas de resistência (30 e 40 Mpa) os melhores 

resultados foram os traços que continham adições minerais. Demonstrando que 

apesar da diminuição de resistência causada pela ADF, a utilização de materiais 

alternativos ao cimento ajudou a suprir e não prejudicar propriedades do concreto. 

Assim também podemos perceber que o aumento do fck também traz 

benefícios devido a diminuição do consumo de materiais. Conforme os estudos 

realizados na UFSM feitos por Silva (2014), Lamberti (2015), Santos (2017) e Lima 

(2018) que confirmaram os danos potenciais, causados pelo consumo de concreto, 

podem ser reduzidos, por exemplo, através da seleção dos materiais da região, 

evitando grandes distâncias de transporte; do aumento da vida útil das estruturas, 

necessitando menor reparo e substituição dos produtos; da desmaterialização por 

aumento de resistência característica ou pela diminuição de perdas na execução da 

estrutura, diminuindo a demanda por materiais. Para definir a melhor estratégia é 

fundamental conhecer o desempenho ambiental e econômico, a fim de estabelecer 

aquela com o melhor custo e o menor impacto ambiental potencial. 

Assim, como Silva (2014) e Lamberti (2015), que estudaram o mesmo pilar 

nas mesmas condições, porém, nesta pesquisa com composições diferentes, mas 

com as mesmas análises de impactos, também se constatou que a saúde humana 

(20,73Pt) é o fator mais afetado, seguida de recursos naturais (7,62Pt) e 

posteriormente qualidade dos ecossistemas (4,78Pt). Silva (2014) obteve média 

geral no quesito saúde humana de 19,84Pt, recursos naturais de 7,36Pt e qualidade 

dos ecossistemas de 3,91Pt, já Lamberti (2015) obteve média geral de 23,58Pt, 

9,40Pt e 4,12Pt, respectivamente. 

Observa-se que a média geral entre os oito traços foi 17,90Pt e o desvio 

padrão 0,4689, gerando assim um coeficiente de variação de apenas 2,80%. Então, 
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todos os valores são muito semelhantes, apresentando pequenas diferenças 

dificultando a conclusão sobre qual é o traço mais indicado, dependendo de fatores 

como, por exemplo, a disponibilidade dos diversos materiais empregados na mistura 

no local de produção do concreto. 

5.6.2 Impactos unitários 

Conforme o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2014) os 

cinco primeiros impactos considerados os mais relevantes de acordo com a 

metodologia da análise do ciclo de vida modular (ACV-m) são mudanças climáticas, 

consumo de recursos naturais, consumo de energia, geração de resíduos e 

consumo de água. Tendo em vista que o software SimaPro apresenta diversas 

categorias de impactos, fez-se uma análise dos impactos e ainda calculou-se o 

dióxido de carbono equivalente (CO2eq), em separado dos demais, como 

balizamento da pegada de carbono. 

5.6.2.1 Mudanças climáticas 

A Figura 40 apresenta as mudanças climáticas para cada uma das 

alternativas de pilar. Em relação aos pilares com a resistência maior, os traços 

correspondentes a 40 Mpa percebe-se que resultou em menor impacto, o pilares 

com adição mineral 75%ADF+CV, e 75%ADF+CCA com 2,33 Pt e 2,31 Pt, 

respectivamente. Já quando o pilar que continha apenas a ADF houve um aumento 

que passou para 2,41 Pt. Para os pilares com resistência de 30 Mpa os piores 

resultados também foram com 75% de substituição de ADF e o pilar que 

corresponde ao traço referência (6,4 e 6,06 Pt), respectivamente. E o pilar que 

apresentou o menor impacto foi o de 75% ADF e 25% CV, com 2,31 Pt. 
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Figura 40 – Mudanças climáticas 

 

Fonte: Adaptado de Software Simapro (2018). 

 

Considerando esse critério, percebeu-se que o traço de concreto, quando 

dosado para 40 Mpa, apresenta menores potenciais de impacto ambientais se 

comparados a 30 Mpa, com redução em média de 27,54%. 

5.6.2.2 Recursos naturais 

Em relação a esse tipo de impacto os resultados são apresentados na 

Figura 41, onde observa-se que os pilares com fck maior tiveram como menor 

resultado de impacto o 75%ADFCV, com 3,85 Pt, em seguida o 75%ADFCCA 

praticamente não teve diferença (4,00 Pt), e o 75% ADF sofreu um pequeno 

aumento, ficando em 4,4 Pt. Quando analisa-se os pilares com fck menor tem-se 

como maior impacto o pilar com 75% ADF, com 6,4 Pt, em seguida os pilares REF 

com 3,03 Pt, tendo como pior resultado o pilar com 75% de ADF, o que contribuiu 

para que o mesmo apresentasse os piores resultados, devido ao seu maior consumo 

de cimento em relação aos demais pilares. 
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Figura 41 – Recursos naturais 

 

Fonte: Adaptado de Software Simapro (2018). 

 

Os resultados obtidos demonstram que o aumento da resistência de 30 Mpa 

para 40 MPa, em média, reduz os impactos ambientais em questão em 32,84%. 

Nesse caso, portanto, para um mesmo nível de resistência, o traço ideal seria o com 

TR75%ADF25%CV nos duas faixas de resistência. 

5.6.2.3 Consumo de energia elétrica 

Os resultados para o item “Consumo de energia elétrica” estão na Figura 42. 

Nessa categoria Silva (2014) apresentou resultados em MJ, ao contrário desta 

pesquisa que apresenta em Pt. Os valores foram pequenos, os menores foram para 

os traços de 40 Mpa ADCV (0,031 Pt) e ADF-CCA(0,032 Pt). Os resultados foram 

baixos também pois nessa pesquisa como não foi analisado vida útil, os pilares não 

receberam pintura. A considerar que um Pt equivale a um milésimo da carga 

ambiental média anual de um cidadão europeu, o consumo de energia de todo o 

ciclo de vida de um pilar de concreto armado, que inclui consumo de energia da 

betoneira (fase de construção) e do lava-jato (fase de uso) nesta pesquisa, foi muito 

baixo. 
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Figura 42 – Consumo de energia elétrica 

 

Fonte: Adaptado do software SimaPro 8.5.2.2 (2018). 

 

Lamberti (2015), ao incluir a fase de utilização do pilar de concreto, salientou 

a pequena magnitude dos resultados, destacando os menores impactos associados 

ao pilar de traço IV30 (0,044 Pt) dentre os traços comuns ao presente estudo. O 

valor desse pilar, requereu aplicação de tinta acrílica, dispensando processos de 

lavagem que consomem energia elétrica para funcionamento do aparelho lava-jato. 

5.6.2.4 Geração de resíduos 

A Figura 43 apresenta os resultados relativos à geração de resíduos. 

Percebe-se que os resultados de impacto dos diferentes pilares foram próximos 

quando comparados dentro dos seus respectivos grupos de fck (30MPa e 40MPa). 

Os pilares com fck= 30MPa resultaram em uma média de 0,635Pt, já os com 

fck= 40MPa atingiram média de 0,567Pt, ou seja, apenas 4,31% a menos de 

impacto. Quando comparou-se os diferentes percentuais utilizados de adições 

minerais, bem como, a utilização ou não de pozolanas, verifica-se que não existem 

diferenças significativas nos impactos dessa categoria. Ainda, nessa categoria o pilar 

com menor impacto foi o 40ADF75CV – CP V, com 0,550Pt, enquanto o pilar 

30ADF75 – CP V foi o com maior impacto, 0,690Pt. 
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Figura 43 – Geração de resíduos 

 

Fonte: Adaptado do software SimaPro 8.5.2.2 (2018). 

 

Assim como já mencionado anteriormente os traços do grupo fck = 30 MPa 

apresentaram impactos superiores aos traços do grupo fck = 40 Mpa e isso já foi 

confirmado por vários autores do grupo de pesquisa do GEPECON como 

(LAMBERTI, 2015; LIMA, 2018a; SANTOS, 2017; SILVA, 2014). 

5.6.2.5 Consumo de água 

A Figura 44 apresenta os impactos incidentes sob o consumo de água, 

notando-se que os mesmos têm pouca influência sobre os impactos totais 

ocasionados por cada uma das alternativas de pilares, a exemplo do item consumo 

de energia elétrica, em que os impactos foram praticamente insignificantes. Fica 

claro que os pilares dimensionados com fck menor tem mais impacto nesse quesito 

em relação aos pilares dimensionados com fck superior, sendo que a média de 

impacto para fck= 30MPa foi de 0,00111Pt, enquanto para fck= 40MPa foi de 

0,00100, ou seja, maior resistência obteve 9,91% menos impacto como foi 

confirmado por (LIMA, 2018a; SANTOS, 2017). 

Para o consumo de água, a relação água/cimento era preponderante até a 

execução do pilar. Silva (2014) apresentou valores de água em m³, e destacou a 

proximidade de resultados nos traços com diferentes cimentos na resistência de 

30 MPa e proximidade de resultados para os dimensionados com 50 MPa, estes 

com menor consumo que os primeiros citados.  
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Figura 44 – Consumo de água 

 

Fonte: Adaptado do software SimaPro 8.5.2.2 (2018). 

5.6.2.6 Pegada de carbono 

Realizou-se o cálculo do gás carbônico equivalente (CO2eq) de acordo com o 

descrito no capítulo três (metodologia). As substâncias relevantes para o cálculo 

(obtidas no inventário no programa SimaPro 8.5.2.2) foram multiplicadas pelos seus 

respectivos fatores de relevância, e em seguida, fez-se o somatório 

(Σsubstância.fator) para cada alternativa de pilar. Desses valores, foram reduzidos 

os valores de CO2 absorvido pelo pilar ao longo da vida útil estimada provável, logo, 

o total de gás carbônico equivalente (líquido) para cada pilar está listado na 

Tabela 33. 

 

Tabela 33 – Gás carbônico equivalente (CO2eq) 

PILAR CO2eq (kg.pilar
-1

) 

30 MPa – REF 344,74 

30 MPa - REF+75% ADF 346,82 

30 MPa – 75%ADF+25% CCA 341,33 

30 MPa -75%ADF+25% CV 342,39 

40 MPa – REF 242,64 

40 MPa - REF+75% ADF 240,34 

40 MPa -75% ADF+25%CCA 237,43 

40 MPa – 75%ADF+25%CV 240,02 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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O pilar que obteve o maior gás carbônico equivalente foi o 75ADF – CP V, 

com 346,82 kg.pilar, seguido pelo pilar REF 30 – CP V, que resultou em 344,74 

kg.pilar. Constata-se que a absorção de gás carbônico durante o período de vida útil 

é de 3 a 5% do total emitido. Após o período de reciclagem, o concreto passa por um 

processo de moagem, aumenta sua área específica e, consequentemente, acelera a 

ação da carbonatação. Porém, as condições de exposição, granulometria e 

aplicação são muito variáveis, portanto, optou-se pelo comparativo igualitário, onde o 

início da ACV se daria na extração dos materiais e o fim no momento do descarte e 

condicionamento para a reciclagem. A emissão de gás carbônico equivalente dos 

pilares dimensionados para fck=40 Mpa foram inferiores aos valores do outro grupo 

de resistência, destaca-se o traço TR40ADF75CCA – CP V com o melhor resultado: 

237,43 kg.pilar-1.  

O mesmo cimento CPV-ARI, porém, dimensionado para fck=30 MPa, 

apresentou o maior valor de gás carbônico equivalente, de 346,82 kg.pilar. 

O gás carbônico equivalente foi calculado em proporção à resistência à 

compressão de dosagem de cada concreto e listado juntamente com o custo por 

unidade de resistência, na Tabela 34 para facilitar a análise. Constata-se que os 

pilares com fck=40 MPa são mais sustentáveis. Para o CO2eq, verificou-se que a 

melhor alternativa é o traço de resistência de 40 Mpa com 75% de areia de fundição 

e cinza de casca de arroz. A diferença entre os dois primeiros é de 1,38%.  

 

Tabela 34 – Gás carbônico equivalente e custo por unidade de resistência à 
compressão do concreto 

Pilar CO2eq MPa 
-1

 Custos(com encargos sociais) R$.MPa 
-1

 

REF 30 9,41 15,34 
75ADF 9,47 15,29 
75ADFCCA 9,32 15,02 

75ADFCV 9,35 14,76 
REF 40 5,2 11,94 
75ADF 5,15 11,63 

75ADFCCA 5,09 11,55 
75ADFCCV 5,15 11,39 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

5.6.2.7 Análise unitária dos impactos individuais 

Assim como nos impactos totais calculou-se os impactos unitários, dividindo- 

os pela resistência à compressão axial (MPa), multiplicando por 102, valor este 
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estabelecido para apresentar com maior clareza os resultados. Logo, com os 

impactos individuais fez-se o mesmo, sendo que os valores obtidos são 

apresentados na Tabela 35, onde tem-se também os índices em relação ao pilar 

adotado como referência geral (REF 30 – CP V) de cada um dos impactos 

estudados. 

 

Tabela 35 – Impactos individuais unitários e índices 

Imp. 
Indiv. 

REF 
30 

75ADF 75ADFCCA 75ADFCV REF 40 75ADF 75ADFCCA 75ADF25CV 

Mudanças 
Climáticas 

3,28 3,33 3,2 3,17 2,4 2,41 2,33 2,31 

Índice 100 109,06 119,981 131,898 85,39 58,96 38,55 26,62 

Recursos 

naturais 

6,06 6,4 6 5,05 4,06 4,4 4 3,85 

Índice 100 113,34 126,67 140,45 83,24 56,49 34,27 21,59 

Consumo 
de 

energia 

0,04 0,043 0,041 0,042 0,033 0,033 0,032 0,031 

Índice 100 115,36 133,48 159,59 116,49 89,82 66,04 50,12 

Geração 
de 
resíduos 

0,68 0,69 0,59 0,58 0,57 0,59 0,55 0,56 

Índice 100 108,89 106,65 103,58 76,82 62,29 46,3 37,34 

Consumo 
de água 

0,0021 0,00311 0,0019 0,0032 0,00205 0,00164 0,002244 0,0018 

Índice 100 158,92 102,13 173,51 86,73 72,98 98,2 83,93 

Pegada 
de 

carbono 

344,74 346,81 341,33 342,39 242,63 240,34 237,43 240,02 

Índice 100 100,6 99,6 98,92 69,62 48,54 33,43 23,27 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

Unidades 

Mudanças climáticas - Pt.MPa-1.10² 
Recursos naturais - Pt.MPa-1.10² 
Consumo de energia - Pt.MPa-1.10² 

Geração de resíduos - Pt.MPa-1.10² 
Consumo de água - Pt.MPa-1.10² 
Pegada de carbono – CO2EQ.MPa-1.10² 

 

As análises dos resultados por meio dos dados unitários de resistência são 

mais úteis e claros para avaliar a sustentabilidade de uma unidade funcional, porque 

melhor traduzem os impactos, sejam individuais ou totais sobre o meio ambiente. A 

Figura 45 reúne os resultados unitários dos cinco primeiros itens da Tabela 35 citada 

anteriormente. 
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Figura 45 – Impactos individuais unitários 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Considerando-se somente os impactos individuais que possuem a mesma 

unidade, Pt. MPa-1..102, observa-se a seguinte ordem decrescente: recursos naturais 

> mudanças climáticas > resíduos > consumo de energia > consumo de água. 

Assim, os recursos naturais são os impactos individuais mais importantes, 

apresentando valores, em média, 3,5 vezes maiores do que o segundo – mudanças 

climáticas. Os três demais impactos, resíduos, consumo de energia e de água 

apresentam valores bem mais baixos. Exceto no item consumo de água, observa-se 

que os piores desempenhos foram dos pilares com resistência característica de 30 

MPa. Dentre estes, os melhores índices foram os traços com adições minerais. No 

item recursos naturais, o impacto individual com os maiores valores, o traço 75ADF 

apresentou o valor unitário 6,40 Pt.MPa.10², já os traços T30 apresentou 6,00 e os 

traços que possuíam adições minerais  os valores 5,05 Pt.MPa-1.-1.104 e 

6 Pt.MPa-1.-1.104. Em relação ao grupo fck=40 MPa, os traços com adições 

minerais, são os com valores muito próximos e menores. Com respeito à pegada do 

carbono CO2e, observa-se que o aumento do nível da resistência característica de 

30 para 40MPa diminui 100  kg.pilar-1 CO2 a emanação unitária dos gases do efeito 

estufa, dado as maiores estimativas de vida útil dos traços com fck = 40 MPa. 

5.7 VALORES TOTAIS UNITÁRIOS E ÍNDICES DE IMPACTOS E CUSTOS 

Logo, para uma análise mais correta e completa desses resultados, elaborou-

se a. A referida tabela reúne os resultados de custo total e impactos totais por 

pilar, apresenta os resultados unitários de custo, (Pt.pilar -1) e de impactos totais, 
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(Pt.pilar -1) multiplicados por 10² para melhorar a compreensão para a comparação 

dos resultados unitários através de índices tomou-se o traço REF – CP V como 

referência. Foram calculadas as médias, os desvios padrão (DP) e coeficientes de 

variação (CV) dos resultados para fck= 30MPa e fck= 40Mpa. 

 

Tabela 36 – Valores totais, unitários e índices dos impactos e custos 

fck Pilar 

Impactos 

totais 
(Pt.pilar-1) 

Impactos 

unitários 
(Pt.pilar-1) 

Índice dos 

impactos 
unitários 

Custo Total 
(R$.pilar-1) 

Índice de 

custo 
unitário 

30MPa REF30 24,59 62,78 100 561,38 100 
 ADF75 24,75 147,47 234,92 559,63 99,69 
 ADF75 

CCA25 

24,5 141,63 225,61 550,08 97,99 

 ADF75CV25 24,37 141,16 224,85 540,07 96,20 
40MPa REF 40 18,9 234,23 373,12 556,75 99,18 

 ADF75 18,93 221,39 352,66 542,33 96,61 
 ADF75CCA25 18,65 228,53 364,02 538,62 95,95 
 ADF75CV25 18,7 213,90 340,73 530,92 94,57 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

5.8 ANÁLISE GLOBAL: SUSTENTABILIDADE X FINANCEIRO 

Ao tabular os parâmetros, resistência à compressão aos 28 dias, em MPa, 

pontuação de impacto ambiental (ACV), em Pt, e custo, em R$, foi possível 

comparar as seis alternativas estudadas afim de realizar a determinação da melhor 

opção de pilar estudada. Faz-se necessário reunir os dados de sustentabilidade e 

custo, obtidos através do software SimaPro 8.5.2.2 e orçamento do pilar de concreto 

armado, em um único índice. Então, de acordo com Ha, Kwak e Lee (2006) a melhor 

maneira de integrar a ACV com a CCV é pela média geométrica entre custos e 

impactos totais.  

Os resultados de custo estão calculados utilizando à unidade Real (R$), e os 

resultados de sustentabilidade à unidade Pt, portanto, os índices foram utilizados 

para realizar a média geométrica, tendo em vista que os mesmos são 

adimensionais. A média geométrica (MG) é dada através da raiz quadrada do 

produto do índice dos impactos unitários pelo índice do custo unitário (quanto menor 

a média melhor é o resultado), conforme apresentado na Tabela 37. 
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Tabela 37 – Média geométrica dos índices do impacto unitário e índices do custo 

unitário 

Fck Pilar 

Índices dos 

Impactos 
unitários (Ia) 

Índices do 

custo unitário 
(Ie) 

MG = (Ia.Ie)0,5 

n 30 MPa - REF 62,75 100,83 121,76 
30 MPa - REF+75% ADF 67,81 100,52 127,35 
30 MPa – 75%ADF+25% CCA 70,61 98,80 126,83 

30 MPa -75%ADF+25% CV 70,84 96,20 126,35 
40 MPa 40 MPa - REF 42,69 100 100 

40 MPa - REF+75% ADF 45,17 97,41 101,52 

40 MPa -75% ADF+25%CCA 43,76 96,74 99,58 
40 MPa – 75%ADF+25%CV 46,75 95,36 102,15 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Comprova-se que as duas melhores alternativas apresentam valores da 

média geométrica próximos, o traço da classe 40 MPa 75%ADF+25%CCA (99,58). A 

pior opção foi do pilar 30 MPa - REF+75% ADF (127,35) mas de maneira geral, os 

pilares dimensionados com fck=30 MPa obtiveram média geométrica superiores aos 

pilares dimensionados com fck=40 Mpa. A média dos quatro pilares com média mais 

baixa foi de 100,82 com coeficiente de variação de 0,01% e desvio padrão de 1,23. 

O melhor resultado apresentado foi o traço com 75%ADF e 25% CCA na faixa 

de resistência de 40 Mpa que obteve uma média geométrica de 99,58, ligeiramente 

menor comparado aos outros traços da mesma faixa de resistência, esse traço foi 

2,61 % menor que o resultado maior desse grupo e em comparação as misturas de 

fck 30 Mpa. As misturas que tiveram desempenho no que tange a sustentabilidade de 

25,57% melhor. O grupo fck 30 Mpa teve uma média e 125,57 e desvio padrão e 

2,63 e um coeficiente e variação e 0,02 mostrando performance inferior aos traços 

de 40 Mpa.  

Demonstrando que as alterações feitas nos materiais como adição de ADF e 

das adições minerais, não influenciou de forma tão intensa os resultados 

combinados de custo e impactos ambientais totais quanto o acréscimo de resistência 

característica. Não houve uma mistura que se destacou nos dois grupos de 

resistência simultaneamente. Independente da adição utilizada, o dimensionamento 

do pilar para resistência característica superior (40 MPa) em relação à menor 

(30 MPa) mostra-se uma escolha custo/benefício apropriada, pela avaliação global 

dos resultados.  
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O grupo do fck 30 Mpa apresentou valores similares no que tange as adições 

minerais enquanto que para o grupo fck 40 Mpa, a adição mineral cinza de casca de 

arroz apresentou desempenho superior a de cinza volante. 

O modo como a análise da ACV e CCV foi feita estão sujeitas a variáveis a 

partir da formação dos fatores que influem nos impactos individuais e no seu cálculo. 

E de acordo com Langdon (2007b) essa análise é considerada um processo 

iterativo, dependendo de circunstâncias específicas, fazendo com que muitas vezes 

sejam necessárias iterações futuras.  

5.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA ACV 

Foi realizada uma análise estatística para cada item levado em consideração 

na ACV para verificar se os dados foram significativos. 

A ACV modular concentra seus estudos nos principais impactos que são as 

mudanças climáticas, recursos naturais, consumo de água e resíduos. A Tabela 38 

apresenta a ANOVA realizada avaliando esses impactos e as misturas analisadas. 

O valor de F, para o fator “misturas”, foi inferior ao F crítico, o que indica que 

não existe influência estatística significativa na adição da areia de fundição do 

concreto em função das amostras independentes analisadas para cada traço. 

Mas já no fator impactos o F apresentou valor muito maior que F crítico 

apresentando significância estatística. 

 

Tabela 38 – Anova dos impactos, mudança climáticas, recursos naturais, consumo 
de água e energia e resíduos 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Misturas 66,54771 7 9,50681558 1,72398187 0,143871312 2,35926 

Impactos 3845,306 4 961,326459 174,328552 2,36048E-19 2,714076 

Erro 154,4047 28 5,51445217    

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Na Tabela 39 apresentam-se os resultados do valor-p obtido com o teste de 

Tukey de comparação das médias dos impactos entre as misturas, respectivamente. 

Resultados de valor-p menores que 0,05 indicaram que a variação de impactos entre 

as misturas estudadas foi significativa. 
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No fator mudanças climáticas e recursos naturais o p < 0,05 de todas as 

misturas demonstrando variação nos valores de impacto, mas pode ser observados 

valores de p menores para os traços do fck de 40MPa. 

Já para o impacto consumo de água nenhum traço apresentou valor de p 

menor que 0,05 demonstrando que o consumo de água, nesse estudo foi um dos 

menos relevantes. 

Com relação ao impacto consumo de energia, valore menores de p foram 

encontrados nos traços do fck 40MPa demonstrando significância na variância dos 

resultados desse impacto. 

O fato geração de resíduos teve variações significativas nos valores do 

impacto quando analisado fck 30 MPa com ele mesmo, e quando calculado com o 

40MPa. Quando calculado o Teste Tukey do traço 40MPa analisando os traços 

pertencentes a ele mesmo os únicos traços com p <0,05 foram os traços que 

possuem adições minerais. 

 

 

 

 

 



135 

 

Tabela 39 – Teste de Tukey para os impactos estudados 

(continua) 

Mudanças 
climáticas 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30   0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75 12,69   0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75CCA 19,12 31,81   0,002146 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75CV 25,74 38,43 6,619   0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR40 194,9 207,6 175,8 169,1   0,02422 0,000147 0,000147 

TR40ADF75 189,7 202,4 170,6 164 5,148   0,000147 0,000147 

TR40ADF75CCA 207,9 220,6 188,8 182,2 13,05 18,2   0,005334 

TR40ADF75CV 214 226,7 194,9 188,3 19,12 24,27 6,067   

Recursos naturais TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30   0,0001474 0,0004403 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75 47,16   0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75CCA 7,677 54,84   0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75CV 21,39 68,55 13,71   0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR40 273,6 320,8 266 252,2   0,000147 0,000252 0,000147 

TR40ADF75 227 274,2 219,3 205,6 46,61   0,000147 0,000147 

TR40ADF75CCA 281,9 329 274,2 260,5 8,225 54,84   0,000147 

TR40ADF75CV 294,9 342 287,2 273,5 21,25 67,86 13,02   

Consumo de 
água 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30   1 1 1 0,3256 1 1 1 

TR30ADF75 0,3835   1 1 0,4752 1 1 1 

TR30ADF75CCA 0,03798 0,4215   1 0,3125 0,9999 1 1 

TR30ADF75CV 0,4177 0,03418 0,4557   0,4897 1 1 0,9999 

TR40 3,275 2,892 3,313 2,858   0,5183 0,3125 0,2873 

TR40ADF75 0,4842 0,1006 0,5222 0,06646 2,791   0,9999 0,9999 
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(conclusão) 

 TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR40ADF75CCA 0,03798 0,4215 0 0,4557 3,313 0,5222   1 

TR40ADF75CV 0,1139 0,4975 0,07595 0,5317 3,389 0,5981 0,07595   

Consumo de 
energia 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30   0,5734 0,9899 0,9783 0,02362 0,02362 0,01806 0,006001 

TR30ADF75 2,665   0,9592 0,9783 0,0003685 0,000369 0,000309 0,000193 

TR30ADF75CCA 1,166 1,499   1 0,003445 0,003445 0,002619 0,000904 

TR30ADF75CV 1,333 1,333 0,1666   0,002619 0,002619 0,001999 0,00071 

TR40 5,164 7,829 6,33 6,496   1 1 0,9987 

TR40ADF75 5,164 7,829 6,33 6,496 0   1 0,9987 

TR40ADF75CCA 5,33 7,995 6,496 6,663 0,1666 0,1666   0,9997 

TR40ADF75CV 5,997 8,662 7,163 7,329 0,8329 0,8329 0,6663   

Geração de 
resíduos 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30   0,6916 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75 2,394   0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,000147 0,000147 0,000147 

TR30ADF75CCA 21,55 23,94   0,6916 0,04271 0,9013 0,000155 0,000878 

TR30ADF75CV 23,94 26,33 2,394   0,6916 0,9999 0,000878 0,04271 

TR40 26,33 28,73 4,788 2,394   0,4334 0,04271 0,6916 

TR40ADF75 23,34 25,74 1,796 0,5985 2,993   0,000389 0,01648 

TR40ADF75CCA 31,12 33,52 9,576 7,182 4,788 7,781   0,6916 

TR40ADF75CV 28,73 31,12 7,182 4,788 2,394 5,387 2,394   

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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A Tabela 40 expressam a análise de variância realizada no quesito impactos 

recursos, qualidade do ecossistema e saúde humana., o cálculo foi realizado entre o 

fck 30 e 40 MPa. Percebe-se que F>F crítico demonstrando que o Fck interfere 

significativamente nos resultados do impacto. 

Para descobrir qual interfere significativamente foi realizado o teste Tukey que 

determina qual a diferença mínima necessária entre duas médias para que estas 

sejam estatisticamente diferentes com um nível de confiança de 5%. 

Valor de F calculado deu maior que F critico demonstrado significância entre os 

dados estudados, a variável impactos foi mais significativa devido a diferença maior 

entre F e F crítico. A variável misturas teve o F levemente menor que o F crítico 

demonstrando pouco influência nesses aspectos analisados devido a pouca 

diferença entre as médias nos traços de concreto. 

 

Tabela 40 – Anova das misturas 30 e 40 Mpa para impactos recursos, qualidade do 

ecossistema e saúde humana 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Impactos 622,4552 2 311,2276 182,2602 9,47E-11 3,738892 

Misturas 21,9148 7 3,130686 1,833383 0,158366 2,764199 
Erro 23,9064 14 1,7076       
Total 668,2764 23         

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Resultados de valor-p menores que 0,05 indicam que a variação de impactos 

entre duas misturas analisadas foi significativa. Nestas tabelas as diferenças 

significativas foram colocadas em destaque em negrito para facilitar a identificação. 

A Tabela 41 demonstra o Teste Tukey realizado para resistências de 30 e 40 

Mpa nas variáveis analisadas recursos, qualidade do ecossistema e saúde humana. 

A primeira em questão recursos apresentou valores maiores que 0,05 em todos os 

traços estudados demonstrando que a variação dos valores de impacto não foi 

significativa para nenhum traço e também para nenhum dos Fck estudados, isso 

pode ter sido atribuído a pouco diferença encontrada de traço para traço.  

O impacto qualidade do ecossistema apresentou valores menores que 0,05 

em todos os traços do Fck 40 Mpa mas em relação aos traços de fck 30 MPa, 

demonstrando que um fck mais alto traz menos impactos no quesito qualidade do 

ecossistema possivelmente pela diminuição de material utilizado. 
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Já o impacto saúde humana apresentou valores menores que 0,05 em todos 

os traços. Quando analisado apenas a classe 30 MPa mas principalmente quando 

calculado para o fck 40 MPa demonstrando valor de p menores do que quando 

comparado ao 40 MPa possivelmente pelo mesmo motivo citado anteriormente. 

Mas exceto no traço com 75ADF da classe 40 MPa, resultados de valor-p 

menores que 0,05 indicam que a variação do impacto entre duas misturas 

analisadas foi significativa, mas nesse caso o p foi maior que 0,05 demonstrando 

que para esse traço não houve variação de valores de impacto. 
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Tabela 41 – Teste Tukey das misturas 30 e 40 Mpa para impactos recursos, qualidade do ecossistema e saúde humana 

RECURSOS TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30  0,9711 1 1 0,7842 0,9711 0,9957 0,8629 

TR30ADF75 1,404  0,9926 0,9926 0,9993 1 1 0,9999 

TR30ADF75CCA 0,2993 1,105  1 0,8829 0,9926 0,9995 0,9368 

TR30ADF75CV 0,2993 1,105 0  0,8829 0,9926 0,9995 0,9368 

TR40 2,164 0,7597 1,865 1,865  0,9993 0,9906 1 

TR40ADF75 1,404 0 1,105 1,105 0,7597  1 0,9999 

TR40ADF75CCA 1,013 0,3914 0,7137 0,7137 1,151 0,3914  0,9976 

TR40ADF75CV 1,934 0,5295 1,635 1,635 0,2302 0,5295 0,9209  

QUALIDADE DO 

ECOSSISTEMA 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30  1 1 1 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75 0,3837  1 1 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75CCA 0,3837 1,36E-14  1 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75CV 0,2302 0,1535 0,1535  0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR40 33 32,61 32,61 32,77  1 0,4651 1 

TR40ADF75 32,77 32,38 32,38 32,54 0,2302  0,5644 1 

TR40ADF75CCA 30,08 29,7 29,7 29,85 2,916 2,686  0,6653 

TR40ADF75CV 32,54 32,15 32,15 32,31 0,4604 0,2302 2,455  

SAÚDE 
HUMANA 

TR30 TR30ADF75 TR30ADF75CCA TR30ADF75CV TR40 TR40ADF75 TR40ADF75CCA TR40ADF75CV 

TR30  0,0013 0,0001667 0,0001667 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75 6,932  0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75CCA 9,098 16,03  1 0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR30ADF75CV 9,098 16,03 0  0,0001474 0,0001474 0,0001474 0,0001474 

TR40 200,1 207,1 191,1 191,1  0,9966 0,0005778 0,0013 

TR40ADF75 199,2 206,1 190,1 190,1 0,9748  0,0002161 0,0003388 

TR40ADF75CCA 207,6 214,6 198,5 198,5 7,473 8,448  0,9999 

TR40ADF75CV 207,1 214 198 198 6,932 7,906 0,5415  

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Também foi realizada uma análise estatística da média geométrica (MG) que 

é dada através da raiz quadrada do produto do índice dos impactos unitários pelo 

índice do custo unitário (quanto menor a média melhor é o resultado). 

 

Tabela 42 – Anova das misturas 30 e 40 Mpa para MG 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

30MPa x 40MPa 1226,115 1 1226,115 302,1334 2,32E-06 5,987378 

 

Através dessa verifica-se que como F>Fcrítico, existem diferenças 

estatisticamente significativas comparando os resultados da média geométrica dos 

resultados unitários dos impactos totais e custo, tendo em vista as duas resistências 

características de 25MPa e 35MPa. Sendo assim, percebe-se que existem 

vantagens não somente econômicas, bem como, sustentável/ambiental na utilização 

de concretos com maiores resistências, consequentemente, peças de menor seção 

transversal, diminuindo a quantidade de concreto necessário. Ainda, pode-se 

observar a validade do teste através da verificação do valor de P, tendo em vista que 

o valor do erro foi fixado em 5% (0,05), e o valor obtido de P foi de 2,32E-06% 

(0,00000232) indicando assim, que devemos aceitar a hipótese da existência de 

diferenças estatisticamente significativas das diferentes resistências. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo foi verificar a viabilidade técnica na utilização da areia 

de fundição em conjunto com adições minerais como a cinza de casca de arroz com 

moagem prévia e a cinza volante, em adição por substituição de parte do cimento 

em concretos estruturais. Para tanto se realizaram ensaios mecânicos de resistência 

por compressão axial e diametral, e ensaios de deformação de módulo de 

elasticidade e retração. Foram definidas resistências de projeto e estimadas as 

propriedades em igualdade de resistência. Do estudo conclui-se: 

 

1- Características físicas ADF - Comparando e analisando as características 

e comportamentos da areia de fundição, nota-se que este material 

apresenta pouca variação em relação a areia natural no que diz respeito à 

granulometria, índice de material pulverulento e massa específica. A 

presença de impurezas, como argila, pó de serra, etc., reduz a densidade 

específica do material e também diminui a densidade do concreto criando 

vazios de ar no concreto e isso afeta negativamente nas propriedades 

mecânicas do concreto; 

2- Assim como foi observado nos ensaios de resistência à compressão axial, 

a areia de fundição reduziu a resistência do concreto em relação ao traço 

referência. A alta porcentagem de areia de fundição fixada que foi de 

75%, depois de feito um estudo de dosagem para que os traços 

alcançassem os fck‟s estabelecidos, notou-se que para que isso ocorresse 

teve-se que aumentar o consumo de cimento em comparação ao 

referência. Apesar disto os concretos alcançaram uma resistência elevada 

principalmente aos 91 dias, atingindo a classe de resistência bem maiores 

do que o concreto estrutural estudado, inclusive com a utilização de areia 

de fundição, se somado ao fato de que a resistência à compressão não é 

um fator limitante difícil de ser resolvido nesse caso. Porém, deve-se 

chamar atenção para dois aspectos: (I) a viabilidade econômica, pois é 

inviável corrigir a perda de resistência com o aumento do consumo de 

cimento, para resolver uma característica de um produto de baixo valor 

agregado, como a areia; (II) uma das propriedades técnicas que é a base 

para o desenvolvimento sustentável, a durabilidade, precisa ser garantida, 
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pois os custos com manutenção e recuperação, sempre superam, em 

escala exponencial os custos de implantação; 

3- Na inclusão da areia de fundição, a resistência à tração diametral produz 

tendências semelhantes de resultados como o de resistência à 

compressão. Os valores de resistência à tração continuam diminuindo à 

medida que a substituição percentual de ADF está aumentando além de 

um intervalo específico de 15-20%, com exceção de um ou dois estudos 

que mostram aumento nos valores de resistência à tração em até 50%; 

4- As misturas onde havia adições minerais apresentaram valores menores 

de retração com o uso da cinza de casca de arroz ocorreu uma diminuição 

da retração do concreto quando comparado ao de referência, esse fato se 

deve ao aumento no volume dos poros de gel e diminuição no volume de 

poros capilares, aumentando o refinamento e contribuindo para uma 

menor permeabilidade como já foi explicado por (MEHTA; MONTEIRO, 

2014); 

5- Verifica-se que o módulo de elasticidade do concreto convencional em 

estudo, tanto na presença, quanto na ausência do resíduo, diferiu 

significativamente mas com uma diferença (F- F crítico) de 1,36 , ou seja, 

muito baixa; 

6- A alta substituição somente de ADF nas misturas não trouxe benefícios as 

propriedades do concreto aos 28 dias, demonstrando que para mesmo 

nível de resistência, teve-se que aumentar consumo de cimento nos traços 

apenas com ADF. Já com a utilização de pozolanas conseguiu-se 

compensar essas perdas mas, apenas com idades mais tardias que é 

quando a reação pozolânica impera, demonstrando que aos 91 dias, os 

traços com ADF e adições minerais ultrapassou o traço referência 

principalmente nos traços onde havia a adição de cinza volante. No 

entanto, aos 28 dias, os concretos estudados alcançaram suas 

resistências de dosagem estudadas, mas em comparação aos traços 

referências houve um leve aumento de consumo de cimento nos traços 

onde havia ADF. Se no Brasil fosse considerado para projeto idades 

maiores para análise quando o projeto em destaque não receberá 

carregamento para que foi calculado aos seus 28 dias, poderia ser 

utilizada sem receio, pois a combinação ADF + CCA e ADF + CV aos 



143 

 

91 dias apresentou resistências satisfatoriamente elevadas graças a 

reação pozolânica; 

7- Os impactos ambientais totais e individuais foram afetados pelos 

diferentes consumos de cimento, percebendo-se que nas misturas 

analisadas o cimento foi o fator determinante sobre os impactos, em que 

alguns traços de concreto, mesmo com substituição de agregados miúdos 

naturais por ADF, apresentaram maiores impactos, devido ao maior 

consumo de cimento. Com o agregado miúdo não afeta diretamente nos 

impactos como o cimento. Resultados semelhantes também foram 

encontrados pelos colegas (LAMBERTI, 2015; LIMA, 2018; SANTOS, 

2017; SILVA, 2014); 

8- Em particular, esse estudo teve o intuito de utilizar uma porcentagem alta 

e em conjunto com as adições minerais provar a mitigação desses efeitos 

negativos no concreto estudado e assim provar que a ADF pode ser 

efetivamente utilizada na fabricação de concretos de boa qualidade, custo 

compatível e sustentável; 

9-  Através dessa pesquisa foi possível analisar que, para todas as 

características abordadas, o aumento de resistência característica do 

concreto proporcionou melhor desempenho ambiental, econômico e 

técnico ao pilar. A seção transversal do pilar reduziu 28,9%, reduzindo 

proporcionalmente, o volume de concreto em 26,70%. A quantidade de 

madeira, para as formas, diminuiu 15,4%. Já a seção de aço reduziu-se 

3,32% em peso do 30 Mpa para 40 MPa. Os impactos ambientais 

potenciais sobre a saúde humana, ecossistemas e recursos naturais, por 

MPa, reduziram em média de 23,56% entre o pilar de 30 e 40 MPa, para 

cada traço estudado.  

6.1 SUGESTÕES TRABALHOS FUTUROS 

Para futuros estudos, sugere-se o estudo do ciclo de vida das estruturas de 

concreto, ou seja, o comportamento de uma estrutura de concreto feita com areia de 

descarte de fundição frente ao ataque de agentes agressivos e, ao final de sua vida 

útil, o estudo de viabilidade técnica para reciclar esse material novamente para uma 

terceira vida. 
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APÊNDICE A – DIMENSIONAMENTO DO PILAR 

DIMENSIONAMETO DO PILAR DE CONCRETO ARMADO 
 

Para as condições de locação e cargas do pilar obteve-se os esforços 

solicitantes por meio do software Eberick V8. Foi escolhido através de um projeto 

fictício um pilar central da edificação, localizado no pavimento térreo sob pilotis, 

como mostra a Figura 43.  

 
Figura 46 – Planta baixa da edificação com a posição do pilar estudado 

 

Fonte: Santos (2017) 

  
O cálculo estrutural do pilar de concreto armado para as resistências 

características de 30 e 40 MPa, por meio do software Oblíqua 1.0 (figura 44). 

 

Figura 47 – Dimensionamento do pilar para a resistência característica de 30 Mpa 

 

Fonte: Oblíqua 1.0 (2017). 
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A Figura 45 demonstra o dimensionamento do pila para resistência de 40 

MpA. 

 

Figura 48 – Dimensionamento do pilar para a resistência característica de 40 Mpa 

 

Fonte: Oblíqua 1.0 (2017). 
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APÊNDICE B – TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

Quadro 4 – Composição de materiais e custos do pilar REF- CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço REF - CP V (30 MPa) 
Unidade 1 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 496,53 

 
Discriminação 

 
Coeficiente 

 
Unidade 

Preço 

Unitário 

 

Custo 

 

Custo 

 
Mat. 

M. 
O. 

 
Material 

 
M. O. 

Cimento CP V 94,60 Kg 0,64 - 60,54 - 

Areia média 242,48 Kg 0,02 - 4,85 - 

Brita 01 236,73 Kg 0,02 - 4,73 - 

Brita 0 101,59 Kg 0,02  2,03  

Água para concreto 39,53 Kg 0,0041 - 0,16 - 

Estribos 5mm 4,43 Kg 3,68 - 16,30 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,07 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,57 m² 18,03 9,04 69,36 32,27 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 218,85 122,55 

Leis sociais 117,66 % - - - 144,19 

Ferramentas 5,00 % - - 10,94 - 

TOTAL COM ENCARGOS 229,79 266,74 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 5 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF- CP V (30 MPa) 

Unidade 2 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 494,78 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 104,62 Kg 0,64 - 66,96 - 

Areia média 54,73 Kg 0,02 - 1,09 - 

Areia de fundição 168,17 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 239,37 Kg 0,02 - 4,79 - 

Brita 0 102,33 Kg 0,02  2,05  

Água para concreto 55,92 Kg 0,0041 - 0,23 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,21 Kg 2,50 - 0,52 - 

Estribos 5mm 4,43 Kg 3,68 - 16,30 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,07 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,57 m² 18,03 9,04 64,37 32,27 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 217,19 122,55 

Leis sociais 117,66 % - - - 144,19 

Ferramentas 5,00 % - - 10,85 - 

TOTAL COM ENCARGOS 228,04 266,74 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 6 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% CCA 25% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF + 25% CCA CP V (30 MPa) 

Unidade 3 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 485,23 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M. O. Material M. O. 

Cimento CP V 80,05 Kg 0,64 - 51,23 - 

Cinza de casca de arroz 26,68 Kg 0,25  6,67  

Areia média 62,39 Kg 0,02 - 1,24 - 

Areia de fundição 187,17 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 233,83 Kg 0,02 - 4,67 - 

Brita 0 100,21 Kg 0,02  2,00  

Água para concreto 54,92 Kg 0,0041 - 0,23 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,20 Kg 2,50 - 0,50 - 

Estribos 5mm 4,43 Kg 3,68 - 16,30 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,07 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,57 m² 18,03 9,04 64,37 32,27 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 208,09 122,55 

Leis sociais 117,66 % - - - 144,19 

Ferramentas 5,00 % - - 10,40 - 

TOTAL COM ENCARGOS 218,49 266,74 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 7 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% CV 25% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF + 25% CV CP V (30 MPa) 

Unidade 4 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 475,62 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 70,19 Kg 0,64 - 44,92 - 

Cinza volante 23,40 Kg 0,25  5,85  

Areia média 60,57 Kg 0,02 - 1,21 - 

Areia de fundição 181,71 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 235,11 Kg 0,02 - 4,70 - 

Brita 0 100,76 Kg 0,02    

Água para concreto 56,12 Kg 0,0041 - 0,23 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,27 Kg 2,50 - 0,50 - 

Estribos 5mm 4,43 Kg 3,68 - 16,30 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,07 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,57 m² 18,03 9,04 64,37 32,27 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 198,93 122,55 

Leis sociais 117,66 % - - - 144,19 

Ferramentas 5,00 % - - 9,95 - 

TOTAL COM ENCARGOS 208,88 266,74 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 8 – Composição de materiais e custos do pilar REF– CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço REF CP V (40 MPa) 

Unidade 5 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 491,90 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 82,54 Kg 0,64 - 52,82 - 

Areia média 146,98 Kg 0,02 - 2,93 - 

Areia de fundição 0,00 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 169,74 Kg 0,02 - 3,39 - 

Brita 0 73,02 Kg 0,02  1,46  

Água para concreto 39,83 Kg 0,0041 - 0,16 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,20 Kg 2,50 - 0,50 - 

Estribos 5mm 3,72 Kg 3,68 - 13,68 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,08 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,025 m² 18,03 9,04 54,54 27,35 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 190,37 117,63 

Leis sociais 117,66 % - - - 138,40 

Ferramentas 5,00 % - - 9,51 - 

TOTAL COM ENCARGOS 219,25 272,65 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 9 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF - CP V (40 MPa) 

Unidade 6 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 477,48 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 93,70 Kg 0,64 - 59,97 - 

Areia média 30,13 Kg 0,02 - 0,60 - 

Areia de fundição 89,13 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 170,74 Kg 0,02 - 3,41 - 

Brita 0 72,81 Kg 0,02  1,46  

Água para concreto 40,17 Kg 0,0041 - 0,16 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,15 Kg 2,50 - 0,38 - 

Estribos 5mm 3,72 Kg 3,68 - 13,68 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,08 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,025 m² 18,03 9,04 54,54 27,35 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 195,09 117,63 

Leis sociais 117,66 % - - - 138,40 

Ferramentas 5,00 % - - 9,75 - 

TOTAL COM ENCARGOS 204,84 272,65 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 10 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF 25% CCA - CP V (40 MPa) 

Unidade 7 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 473,77 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 77,63 Kg 0,64 - 49,68 - 

Cinza de casca de arroz 25,88 Kg 0,25  6,47  

Areia média 41,68 Kg 0,02 - 0,83 - 

Areia de fundição 125,03 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 166,45 Kg 0,02 - 3,33 - 

Brita 0 71,34 Kg 0,02  1,43  

Água para concreto 39,09 Kg 0,0041 - 0,16 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,21 Kg 2,50 - 0,53 - 

Estribos 5mm 3,72 Kg 3,68 - 13,68 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,08 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,025 m² 18,03 9,04 54,54 27,35 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 191,54 117,63 

Leis sociais 117,66 % - - - 138,40 

Ferramentas 5,00 % - - 9,58 - 

TOTAL COM ENCARGOS 201,12 272,65 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 11 – Composição de materiais e custos do pilar ADF 75% – CP V (código 03310.8.1 - TCPO 13, página 152) 

Traço 75% ADF 25% CV - CP V (40 MPa) 

Unidade 8 Pilar 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 466,07 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Cimento CP V 67,33 Kg 0,64 - 43,09 - 

Cinza volante 22,44 Kg 0,25  5,61  

Areia média 40,06 Kg 0,02 - 0,80 - 

Areia de fundição 120,19 Kg 0,00  0,00  

Brita 01 167,13 Kg 0,02 - 3,34 - 

Brita 0 71,63 Kg 0,02  1,43  

Água para concreto 39,25 Kg 0,0041 - 0,16 - 

       

Aditivo plastificante Eucon PL 300 0,27 Kg 2,50 - 0,67 - 

Estribos 5mm 3,72 Kg 3,68 - 13,68 - 

Armadura para pilar Φ10mm 16,97 Kg 3,54 2,00 60,08 33,94 

Forma para pilar - Madeira compensada resinada e=12 3,025 m² 18,03 9,04 54,54 27,35 

Betoneira 0,306 h prod 2,64 - 0,81 - 

Servente 6,00 h - 9,39 - 56,34 

TOTAL SEM ENCARGOS 184,21 117,63 

Leis sociais 117,66 % - - - 138,40 

Ferramentas 5,00 % - - 9,21 - 

TOTAL COM ENCARGOS 193,42 272,65 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 12 – Composição de fôrma para pilares com madeira compensada 12mm (código 03110.8.2 - TCPO 13, página 127) 

FÔRMA PARA PILARES COM MADEIRA COMPENSADA 12 mm 

Unidade m² 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 35,25 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M. O. Material M. O. 

Ajudante de carpinteiro 0,204 h - 6,98 - 1,42 

Carpinteiro 0,82 h - 9,29 - 7,62 

Chapa compensada 12mm 0,25 m² 27,63 - 6,91 - 

Prego 17x21 com cabeça (comprimento 48,3 mm / diâmetro da 
cabeça: 3,0 mm) 

 
0,04 

 
Kg 

 
8,8000 

 
- 

 
0,35 

 
- 

Pontalete 3"x3" (altura: 75mm / largura: 75mm) 1,20 m 2,81 - 3,37 - 

Sarrafo 1"x3" (altura: 75mm/ espessura 25 mm) 1,65 m 0,65 - 1,07 - 

Tábua 1"x8" (espessura 25mm/ largura: 200mm) 0,104 m² 8,07 - 0,84 - 

Tábua 1"x6" (espessura 25mm/ largura: 150mm) 0,10 m² 5,62 - 0,56 - 

Desmoldante de fôrmas para concreto 0,02 L 6,03 - 0,12 - 

Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm/ 
diâmetro da cabeça: 3mm) 

 
0,10 

 
Kg 

 
10,96 

 
- 

 
1,10 

 
- 

Prego 15x15 com cabeça (comprimento 34,5 mm/diâmetro da 
cabeça: 2,4 mm) 

 
0,05 

 
Kg 

 
9,83 

 
- 

 
0,49 

 
- 

TOTAL SEM ENCARGOS 14,81 9,04 

Leis sociais 117,66 % - - - 10,64 

Ferramentas 5,00 % - - 0,74 - 

TOTAL COM ENCARGOS 15,55 19,68 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 13 – Composição de armadura para pilar Φ10 – sem estribo (código 03210.8.1.11 - TCPO 13, página 150) 

ARMADURA PARA PILAR Φ10 - sem estribo 

Unidade Kg 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 9,85 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M. O. Material M. O. 

Ajudante de armador 0,093 h - 9,23 - 0,86 

Armador 0,093 h - 12,30 - 1,14 

Espaçador circular de plástico para pilares 7,30 unidade 0,09 - 0,66 - 

Arame recozido (diâm. do fio: 1,25 mm/ bitola 18 BWG) 0,02 Kg 8,82 - 0,18 - 

Barra CA-50 bitola 10 mm 1,10 Kg 3,98 - 4,38 - 

TOTAL SEM ENCARGOS 5,22 2,00 

Leis sociais 117,66 % - - - 2,36 

Ferramentas 5,00 % - - 0,26 - 

TOTAL COM ENCARGOS 5,48 4,35 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 14 – Composição da demolição com martelo rompedor (código 02220.8.4.1 - TCPO 13, página 59) 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR 

Unidade m³ 

Data Outubro/18 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 146,98 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M. O. Material M. O. 

Pedreiro 1,50 h - 12,30 - 18,45 

Ponteiro para rompedor (comprimento: 160mm/ diâmetro da seção: 

32mm) 

 
0,075 

Unidade 144,38 - 10,829 - 

Comp. de ar port. rebocável, diesel, potência 63 HP (47 KW), 

capacidade 3,3m³/min (116 pcm) - vida útil 20 

 
5,00 

h prod 5,82 - 29,100 - 

Martelo rompedor, pneumático, capacidade para furos com até 32mm de 

diâmetro - vida útil de 8000 h 

 
15,00 

h prod 4,12 - 61,800 - 

TOTAL SEM ENCARGOS 101,73 18,45 

Leis sociais 117,66 % - - - 21,71 

Ferramentas 5,00 % - - 5,09 - 

TOTAL COM ENCARGOS 106,82 40,16 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 15 – Composição do carregamento do entulho no caminhão basculante (código 14510.8.1.1 - TCPO 13, página 368) 

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Unidade m³ 

Data Março/17 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 3,29 

Discriminação Coeficiente Unidade 

Preço 

Unitário 
Custo Custo 

Mat. M.O. Material M. O. 

Servente 0,0208 h - 9,39 - 0,20 

Carregadeira sobre rodas 129 HP, com caçamba para aplicação 

geral com bordas cortantes aparafusáveis, capacidade coroada 
de 2,10 m³, fator de carga média - vida útil: 8000 h 

0,0104 h prod 164,25 - 1,71 - 

Caminhão basc., diesel, potência 228 HP (170KW), cap. de 
carg. útil 15,46t, caçamba 6m³- vida útil: 8000 h 

0,0104 h imp 96,19 - 1,00 - 

TOTAL SEM ENCARGOS 2,71 0,20 

Leis sociais 117,66 % - - - 0,24 

Ferramentas 5,00 % - - 0,14 - 

TOTAL COM ENCARGOS 2,85 0,44 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Quadro 16 – Composição do transporte no caminhão basculante (código 22800.9.1. - TCPO 13, página 558) 

CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL, POTÊNCIA 228 HP (170 KW), CAPAC. DE CARGA ÚTIL: 15,46 t, 
CAÇAMBA: 6 M³ - VIDA ÚTIL: 8000 h 

Unidade h 

Data Março/17 

Componentes Composição do Custo Unitário TOTAL 229,58 

Discriminação Coeficiente Unidade 
Preço Unitário Custo Custo 

Mat. M. O. Material M. O. 

Motorista de veículo comercial/ caminhão basculante 1,00 h - 15,91 - 15,91 

Pneu 10 x 20 x 16 com câmara 0,004 Unidade 8.590,00 - 34,36 - 

Graxa 0,009 Kg 12,40 - 0,11 - 

Óleo diesel 36,50 L 2,95 - 107,68 - 

Depreciação de equipamentos de transportes 3,96E-05  226.238,11 - 8,96 - 

Juros do capital de equipamentos de transportes 3,98E-05  226.238,11 - 9,00 - 

Manutenção de equipamentos de transporte 1,13E-04  226.238,11 - 25,56 - 

TOTAL SEM ENCARGOS 185,67 15,91 

Leis sociais 117,66 % - - - 18,72 

Ferramentas 5,00 % - - 9,28 - 

TOTAL COM ENCARGOS 194,95 34,63 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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APÊNDICE C – DADOS DE ENTRADA SOFTWARE SIMPAPRO 

Quadro 17 – Materiais para montagem dos pilares 

PILAR 

   Quantidade de Materiais por Pilar 

Kg Kg Kg Kg  Kg Kg Kg Kg Kg m³ KWh 

CP V CCA CV Areia 
Areia de 

fundição 
Brita 1 Brita 0 Água Aditivo Aço Madeira 

Energia 
Elétrica 

30 MPa - REF 94,60 0,00 0,00 242,48 0,00 236,73 101,59 39,53 0,25 20,69 0,0494 0,5508 

30 MPa - REF+75% 
ADF 

104,62 0,00 0,00 54,73 168,17 237,97 102,33 55,92 0,20 20,69 0,0494 0,5508 

30 MPa – 
75%ADF+25% CCA 

80,05 26,68 0,00 62,39 187,17 233,83 100,21 54,92 0,20 20,69 0,0494 0,5508 

30 MPa -75%ADF+25% 

CV 

70,19 0,00 23,40 60,57 181,71 235,11 100,76 56,12 0,27 20,69 0,0494 0,5508 

40 MPa - REF 82,54 0,00 0,00 146,98 0,00 169,74 73,02 39,83 0,18 21,40 0,0396 0,5508 

40 MPa - REF+75% 

ADF 

93,70 0,00 0,00 30,13 89,13 170,74 72,81 40,17 0,15 21,40 0,0396 0,5508 

40 MPa -75% 
ADF+25%CCA 

77,63 0,00 25,88 41,68 125,03 166,45 71,34 39,09 0,21 21,40 0,0396 0,5508 

40 MPa – 

75%ADF+25%CV 

67,33 0,00 22,44 40,06 120,19 167,13 71,63 39,23 0,27 21,40 0,0396 0,5508 

Fonte: Adaptado dos dados de entrada do SimaPro (2018). 
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Quadro 18 – Manutenção dos pilares 

PILAR Kg L KWh Kg 

Água p/ lavagem Querosene Energia Elétrica CO2 

30 MPa – REF 0,00 0,00 0,00 10,62 

30 MPa - REF+75% ADF 0,00 0,00 0,00 11,62 

30 MPa – 75%ADF+25% CCA 0,00 0,00 0,00 8,89 

30 MPa -75%ADF+25% CV 0,00 0,00 0,00 7,78 

40 MPa – REF 0,00 0,00 0,00 12,66 

40 MPa - REF+75% ADF 0,00 0,00 0,00 14,38 

40 MPa -75% ADF+25%CCA 0,00 0,00 0,00 11,91 

40 MPa – 75%ADF+25%CV 0,00 0,00 0,00 10,33 

Fonte: Adaptado dos dados de entrada do SimaPro (2018). 

 
Quadro 19 – Descarte final dos resíduos dos pilares 

PILAR Óleo Diesel (litros) 

30 MPa - REF 12,85 

30 MPa - REF+75% ADF 12,85 

30 MPa – 75%ADF+25% CCA 12,85 

30 MPa -75%ADF+25% CV 12,85 

40 MPa - REF 12,85 

40 MPa - REF+75% ADF 12,85 

40 MPa -75% ADF+25%CCA 12,85 

40 MPa – 75%ADF+25%CV 12,85 

Fonte: Adaptado dos dados de entrada do SimaPro (2018). 
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Tabela 43 – Inventário das emissões 

(continua) 

Nº Substância Compartimento Unidade REF 30 Mpa 75ADF 75ADF 25  CCA 75ADF 25CV REF 40 Mpa 75ADF  75ADF 25% CCA 75ADF 25 CV 

1 1-Butanol Ar ng 70,3 71 69,4 69,4 50,6 50,4 49,4 49,6 

2 1-Butanol Água µg 90,2 90,8 92,7 89,2 64,9 64,5 63,6 64,2 

3 1-Pentanol Ar µg 1,09 1,1 1,07 1,07 0,782 0,78 0,764 0,767 

4 1-Pentanol Água µg 2,61 2,64 2,58 2,58 1,88 1,87 1,83 1,84 

5 1-Pentene Ar ng 822 830 811 811 591 589 577 580 

6 1-Pentene Água µg 1,97 1,99 1,95 1,95 1,42 1,41 1,39 1,39 

7 1-Propanol Ar µg 20,4 20,5 20,1 20,1 14,6 14,6 14,3 14,4 

8 1-Propanol Água µg 4,19 4,23 4,13 4,13 3,01 3 2,94 2,95 

9 1,4-Butanediol Ar ng 512 516 517 506 368 366 360 363 

10 1,4-Butanediol Água ng 205 206 207 202 147 147 144 145 

11 2-Aminopropanol Ar ng 63,4 64 62,5 62,5 45,6 45,4 44,5 44,7 

12 2-Aminopropanol Água ng 159 160 156 156 114 114 111 112 

13 2-buteno, 2-metil Ar pg 182 184 180 180 131 131 128 129 

14 2-Metil-1-propanol Ar µg 1,93 1,95 1,91 1,91 1,39 1,38 1,36 1,36 

15 2 2-Metil-1-propanol Água µg 4,64 4,68 4,57 4,57 3,33 3,32 3,26 3,27 

16 2-Metil-2-buteno Água pg 438 442 432 432 315 314 307 309 

17 Ácido 2-nitrobenzóico Ar ng 102 102 100 100 73 72,8 71,3 71,6 

18 2-Propanol Ar mg 5,15 5,18 5,3 5,09 3,71 3,68 3,63 3,67 

19 2-Propanol Água ng 910 918 897 897 654 652 639 641 

20 2,4-D Solo µg 35,2 35,1 34,4 34,4 25,2 25 24,5 24,6 

21 4-Methyl-2-pentanona Água ng 34,2 33,8 33,3 33,2 24,5 24,1 23,6 23,8 

22 Acenafteno Ar ng 893 901 881 881 642 640 627 630 

23 Acenafteno Água µg 52,8 53,2 52,1 52,1 38 37,8 37,1 37,2 

24 Acenafteno Água µg 3,3 3,33 3,26 3,26 2,37 2,37 2,32 2,33 

25 Acetaldeído Ar mg 96,9 97,5 95,4 95,4 69,6 69,3 67,9 68,2 

26 Acetaldeído Água µg 226 228 230 223 163 162 159 160 

27 Ácido acético Ar mg 580 584 572 571 417 415 407 409 

28 Ácido acético Água mg 26,6 24 74,5 28,7 20,2 17,3 21,8 26,5 

29 Acetona Ar mg 121 122 119 119 86,7 86,4 84,7 85,1 

30 Acetona Água µg 50,7 51,2 50 50 36,5 36,4 35,6 35,8 

31 Acetonitrilo Ar µg 105 105 102 103 75,2 74,4 73 73,3 

32 Acetonitrilo Água ng 486 490 479 479 349 348 341 342 

33 Cloreto de acetilo Água µg 2,05 2,07 2,02 2,02 1,47 1,47 1,44 1,45 

34 Ácidos, não especif icado Água mg 2,68 2,67 2,82 2,64 1,93 1,9 1,88 1,91 

35 Aclonifen Solo µg 876 884 864 864 630 628 615 618 
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(continua) 
Nº Substância Compartimento Unidade REF 30 Mpa 75ADF 75ADF 25  CCA 75ADF 25CV REF 40 Mpa 75ADF  75ADF 25% CCA 75ADF 25 CV 

36 Acrolein Ar µg 165 159 156 157 118 114 112 112 

37 Acrilato, íon Água µg 31,6 31,8 32,6 31,3 22,8 22,6 22,3 22,5 

38 Ácido acrílico Ar µg 13,4 13,5 13,8 13,2 9,62 9,56 9,42 9,51 

39 
Actinídeos, radioativos, 

não especif icados 
Ar mBq 86,1 86,7 84,8 84,8 61,9 61,6 60,3 60,6 

40 
Actinídeos, radioativos, 

não especif icados 
Água Bq 15 15,2 14,8 14,8 10,8 10,8 10,6 10,6 

41 
Aerossóis, radioativos, não 

especif icados 
Ar Bq 2,25 2,27 2,22 2,22 1,62 1,61 1,58 1,59 

42 Aldeídos, não especif icado Ar mg 4,94 4,98 4,88 4,87 3,55 3,54 3,47 3,48 

43 Aldrin Solo ng 346 348 356 342 249 247 244 246 

44 Alumínio Ar kg 1,2 1,21 1,19 1,19 0,865 0,862 0,845 0,848 

45 Alumínio Água g 670 676 661 661 482 480 470 472 

46 Alumínio Solo g 4,37 4,41 4,31 4,31 3,14 3,13 3,07 3,08 

47 
Alumínio, 24% em bauxita, 
11% em minério bruto, em 

solo 

Matéria pr g 596 600 588 587 428 426 418 420 

48 Amônia Ar g 484 488 477 477 348 347 340 341 

49 Carbonato Amônia Ar µg 174 176 172 172 125 125 122 123 

50 Amônia, íon Água g 2,95 2,97 2,91 2,91 2,12 2,11 2,07 2,08 

51 
Anidrite, no chãoAnhydrite, 
in ground 

Matéria pr mg 1,96 1,91 2,87 1,98 1,43 1,36 1,43 1,53 

52 Anilina Ar µg 4,09 4,13 4,04 4,04 2,94 2,93 2,87 2,89 

53 Anilina Água µg 9,87 9,96 9,73 9,73 7,09 7,07 6,93 6,96 

54 Acido antranílico Ar ng 74 74,7 73 73 53,2 53 52 52,2 

55 Antimônio Ar mg 5,21 5,24 5,14 5,13 3,74 3,72 3,65 3,67 

56 Antimônio Água mg 380 383 376 375 273 272 267 268 

57 Antimônio Solo ng 122 122 121 120 87,6 87 85,5 86 

58 Antimônio-122 Água mBq 3,99 3,91 3,84 3,85 2,85 2,79 2,74 2,75 

59 Antimônio-124 Ar µBq 9,89 9,7 9,52 9,55 7,08 6,92 6,8 6,82 

60 Antimônio-124 Água Bq 2,42 2,44 2,39 2,39 1,74 1,73 1,7 1,71 

61 Antimônio-125 Ar µBq 103 101 99,3 99,7 73,9 72,3 70,9 71,2 

62 Antimônio-125 Água Bq 2,21 2,23 2,18 2,18 1,59 1,58 1,55 1,56 

63 
AOX, Halogênio orgânico 

adsorvível como Cl 
Água mg 18,5 18,6 18,2 18,2 13,3 13,2 13 13 

64 Argon-41 Ar kBq 1,18 1,19 1,17 1,17 0,85 0,847 0,83 0,834 

65 Arsênico Ar mg 61,2 61,6 60,4 60,2 44 43,7 42,9 43,1 

66 Arsênico Solo mg 1,72 1,74 1,7 1,7 1,24 1,23 1,21 1,21 

67 Arsênico, ión Água g 1,7 1,72 1,68 1,68 1,23 1,22 1,2 1,2 
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68 Arsine Ar pg 156 157 160 154 112 111 110 111 

69 Atrazina Solo ng 90,7 91,3 93,4 89,7 65,3 64,9 63,9 64,6 

70 Barite Água g 35,3 35,6 34,8 34,8 25,4 25,3 24,8 24,9 

71 
Barite, 15% em minéro 

bruto, no solo 
Matéria pr g 712 718 702 702 512 510 500 502 

72 Bário Ar mg 73,2 73,8 72,2 72,1 52,6 52,4 51,4 51,6 

73 Bário Água g 21,2 21,4 20,9 20,9 15,2 15,2 14,9 15 

74 Bário Solo g 2,05 2,07 2,03 2,03 1,48 1,47 1,44 1,45 

75 Bário-140 Ar mBq 6,71 6,59 6,46 6,48 4,8 4,7 4,61 4,63 

76 Bário-140 Água mBq 17,5 17,1 16,8 16,9 12,5 12,2 12 12,1 

77 Basalto, no chão Matéria pr tn.lg 100 101 98,9 98,9 72 71,8 70,4 70,7 

78 Benomyl Solo ng 224 224 219 219 161 159 156 157 

79 Bentazona Solo µg 447 451 441 441 321 321 314 315 

80 Cloreto de benzeno Ar pg 5,76 5,69 5,61 5,6 4,13 4,06 3,98 4 

81 Benzaldeído Ar µg 59,6 56,3 55,5 56 42,4 40,5 39,8 40 

82 Benzeno Ar g 2,41 2,43 2,38 2,37 1,73 1,72 1,69 1,7 

83 Benzeno Água mg 640 645 632 631 460 458 449 451 

84 Benzeno, 1-metill-2-nitro- Ar ng 87,7 88,5 86,5 86,5 63 62,8 61,6 61,8 

85 Benzeno, 1,2-dicloro- Ar µg 3,59 3,62 3,54 3,54 2,58 2,57 2,52 2,53 

86 Benzeno, 1,2-dicloro- Água µg 62 62,5 62,8 61,2 44,6 44,4 43,6 44 

87 Benzeno, cloro- Água mg 1,11 1,12 1,13 1,1 0,801 0,796 0,783 0,79 

88 Benzeno, etil- Ar mg 180 182 178 178 130 129 127 127 

89 Benzeno, etil- Água mg 204 205 201 201 146 146 143 144 

90 Benzeno, hexacloro- Ar µg 66,9 67,3 65,8 65,8 48,1 47,8 46,9 47 

91 Benzeno, pentacloro- Ar µg 17,1 17,3 16,9 16,9 12,3 12,3 12 12,1 

92 Benzo(a)pireno Ar mg 10,3 10,4 10,2 10,2 7,42 7,39 7,24 7,27 

93 Berílio Ar µg 593 597 584 584 426 424 416 417 

94 Berílio Água mg 466 470 460 460 335 334 327 329 

95 BOD5,  Água kg 1,93 1,94 1,9 1,9 1,39 1,38 1,35 1,36 

96 Borato Água µg 204 206 201 201 147 146 143 144 

97 Borax, no chão Matéria pr mg 3,56 3,53 3,46 3,47 2,55 2,51 2,47 2,48 

98 Boro Ar g 3,3 3,33 3,26 3,26 2,37 2,37 2,32 2,33 

99 Boro Água g 11,3 11,4 11,2 11,1 8,12 8,09 7,93 7,96 

100 Boro Solo mg 65,3 65,8 64,4 64,4 46,9 46,8 45,8 46 

101 Trif luoreto de boro Ar pg 2,13 2,15 2,19 2,11 1,53 1,52 1,5 1,52 

102 Bromato Água mg 41,7 41,5 50,5 41,6 30,2 29,5 29,9 30,9 

103 Brometo Água mg 10,7 10,8 10,5 10,5 7,66 7,64 7,49 7,52 



179  

 

(continua) 
Nº Substância Compartimento Unidade REF 30 Mpa 75ADF 75ADF 25  CCA 75ADF 25CV REF 40 Mpa 75ADF  75ADF 25% CCA 75ADF 25 CV 

104 Brometo Ar mg 365 368 360 360 262 261 256 257 

105 Brometo Água g 6,44 6,49 6,35 6,35 4,63 4,61 4,52 4,54 

106 
Bromina, 0.0023% em 

água 
Matéria pr mg 12,6 12,8 12,5 12,5 9,09 9,07 8,88 8,92 

107 Butadieno Ar ng 919 927 913 907 661 659 646 649 

108 Butano Ar g 9,27 9,35 9,15 9,14 6,66 6,64 6,51 6,53 

109 Butene Ar mg 177 179 175 175 127 127 124 125 

110 Butene Água µg 95,8 96,1 105 95 69,1 68,3 67,9 69,2 

111 Acetato de butilo Água µg 117 118 120 116 84,3 83,7 82,5 83,3 

112 Butyrolactone Ar ng 86,3 86,8 88,5 85,3 62,1 61,7 60,8 61,4 

113 Butyrolactone Água ng 207 208 212 205 149 148 146 147 

114 Cádmio Ar mg 17,2 17,3 17 17 12,4 12,3 12,1 12,1 

115 Cádmio Solo µg 217 218 214 214 156 155 152 153 

116 

Cádmio, 0.30% in 

sulfureto, Cd 0.18%, Pb, 
Zn, Ag, I 

Matéria pr mg 7,49 7,21 7,12 7,14 5,35 5,16 5,08 5,1 

117 Cádmio, ión Água mg 303 305 299 298 218 217 212 213 

118 Calcita, no chão Matéria pr kg 7,78 7,82 7,66 7,65 5,59 5,56 5,45 5,47 

119 Cálcio Ar g 2 2,02 1,97 1,97 1,44 1,43 1,4 1,41 

120 Cálcio Solo g 19,6 19,8 19,3 19,3 14,1 14 13,8 13,8 

121 Cálcio, ión Água kg 7,12 7,18 7,02 7,02 5,12 5,1 5 5,02 

122 Carbetamida Solo µg 187 189 184 184 134 134 131 132 

123 Carbofurano Solo µg 123 123 120 120 88,1 87,3 85,6 85,9 

124 Carbono Solo g 13 13,1 12,8 12,8 9,33 9,29 9,11 9,15 

125 Carbono-14 Ar kBq 9,12 9,19 8,99 8,98 6,55 6,53 6,4 6,42 

126 Preto de carbono Ar g 4,68 5,18 3,96 3,47 4,08 4,64 3,84 3,33 

127 Dióxido de carbono Ar kg 1,58 1,74 1,35 1,19 1,39 1,57 1,31 1,15 

128 
Dióxido de carbono, 

biogênico 
Ar kg 15,6 15,7 15,4 15,4 11,2 11,2 10,9 11 

129 Dióxido de carbono, fóssil Ar kg 721 727 711 711 518 516 506 508 

130 Dióxido de carbono, no ar Matéria pr kg 12,1 12,2 12 12 8,73 8,7 8,53 8,56 

131 
Dióxido de carbono, 

transformação de terras 
Ar g 26,7 26,9 26,3 26,3 19,2 19,1 18,7 18,8 

132 Dissulfeto de carbono Ar mg 533 535 527 524 383 380 373 375 

133 Dissulfeto de carbono Água µg 123 124 121 121 88,2 88 86,2 86,6 

134 
Monóxido de carbono, 

biogênico 
Ar g 2,91 2,94 2,88 2,88 2,1 2,09 2,05 2,06 

135 
Monóxido de carbono, 

fóssil 
Ar kg 45,5 50,1 38,8 34,2 39,3 44,5 37,1 32,3 
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136 
Monóxido de carbono, no 

ar 
Matéria pr mg 155 155 152 152 111 110 108 109 

137 Carbonato Água mg 201 202 207 198 145 143 141 143 

138 
Ácido carboxílico – não 

especif icado 
Água g 36,8 37,2 36,3 36,3 26,5 26,4 25,9 26 

139 Cerium-141 Ar mBq 1,63 1,6 1,57 1,57 1,16 1,14 1,12 1,12 

140 Cerium-141 Água mBq 6,98 6,85 6,72 6,74 5 4,89 4,8 4,82 

141 Cerium-144 Água mBq 2,13 2,09 2,05 2,05 1,52 1,49 1,46 1,47 

142 Césio Água mg 8,49 8,56 8,37 8,37 6,1 6,08 5,96 5,98 

143 Césio-134 Ar µBq 77,9 76,5 75 75,3 55,8 54,6 53,6 53,8 

144 Césio-134 Água Bq 2,07 2,08 2,04 2,04 1,48 1,48 1,45 1,46 

145 Cesium-136 Água mBq 1,24 1,22 1,19 1,2 0,887 0,868 0,852 0,855 

146 Cesium-137 Ar mBq 1,38 1,36 1,33 1,33 0,989 0,967 0,95 0,953 

147 Cesium-137 Água kBq 1,73 1,74 1,71 1,71 1,24 1,24 1,21 1,22 

148 Cloramina Ar µg 3,94 3,98 3,89 3,89 2,83 2,82 2,77 2,78 

149 Cloramina Água µg 35,2 35,5 34,7 34,7 25,3 25,2 24,7 24,8 

150 Clorato Água mg 334 332 400 333 242 236 239 247 

151 Cloreto Água kg 5,95 6 5,87 5,87 4,28 4,26 4,18 4,19 

152 Cloreto Solo g 19,1 19,2 18,8 18,8 13,7 13,7 13,4 13,5 

153 
Solventes clorados, não 

especif icados 
Água µg 192 191 210 189 139 136 135 138 

154 Cloro Ar mg 140 140 139 137 100 99,8 97,9 98,4 

155 Cloro Água mg 11,8 13,3 13,1 13,2 9,63 9,53 9,32 9,36 

156 Ácido cloroacético Ar µg 41,5 41,9 40,9 40,9 29,8 29,7 29,1 29,3 

157 Ácido cloroacético Água mg 9,95 10 9,81 9,81 7,15 7,13 6,99 7,01 

158 Cloreto de cloroacetilo Água ng 212 214 209 209 152 152 149 149 

159 Clorofórmio Ar µg 122 122 120 120 87,4 87 85,3 85,7 

160 Clorofórmio Água µg 2,95 2,97 2,99 2,91 2,12 2,11 2,08 2,09 

161 Clorossilani, trimetil Ar µg 27,6 27,1 26,7 26,7 19,8 19,4 19 19,1 

162 Ácido cloroacetilo Ar ng 708 715 698 698 509 507 497 499 

163 Ácido clorossulfónico Água µg 1,77 1,78 1,74 1,74 1,27 1,27 1,24 1,24 

164 Chlorothalonil Solo mg 28,3 28,6 27,9 27,9 20,3 20,3 19,9 20 

165 Cromo Ar mg 229 230 226 225 165 163 160 161 

166 Chromo Solo mg 23,2 23,4 22,9 22,9 16,7 16,6 16,3 16,3 

167 Cromo -51 Ar µBq 104 102 100 101 74,6 73 71,7 72 

168 Cromo-51 Água Bq 2,39 2,37 2,33 2,33 1,71 1,69 1,66 1,66 

169 Cromo VI Ar mg 8,58 8,61 8,46 8,43 6,16 6,12 6,01 6,03 

170 Cromo VI Água g 3,81 3,84 3,76 3,76 2,74 2,73 2,67 2,69 
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171 Cromo VI Solo mg 137 138 135 135 98,1 97,8 95,8 96,2 

172 
Cromo, 25.5% in cromite, 

11.6% em solo, 
Matéria pr g 60,9 60,9 60 59,7 43,7 43,3 42,5 42,7 

173 Cromo, ion Água mg 36,4 36,6 36,3 35,9 26,2 26 25,5 25,7 

174 Crisotila, no chão Matéria pr mg 8,87 8,84 10,5 8,83 6,41 6,29 6,34 6,53 

175 Cinnabar, ino chão Matéria pr µg 709 705 861 707 513 502 508 526 

176 Argila, bentonita, no chão Matéria pr g 143 144 140 140 102 102 99,9 100 

177 
Argila, não especif icada, 

no chão 
Matéria pr kg 2,83 2,82 2,78 2,77 2,03 2,01 1,97 1,98 

178 
Carvão, 24.8 MJ per kg, no 

solo 
Matéria pr kg 5,79 6,4 4,9 4,3 5,05 5,73 4,75 4,12 

179 Carvão, marrom, no solo Matéria pr kg 128 129 126 126 92,1 91,8 90 90,3 

180 
Carvão, difícil, não 

especif icao, no solo 
Matéria pr kg 78,5 79,4 77,1 76,8 56,8 56,9 55,4 55,4 

181 Cobalto Ar mg 30,8 31 30,4 30,3 22,1 22 21,6 21,7 

182 Cobalto Água g 7,1 7,16 7,01 7 5,11 5,09 4,99 5,01 

183 Cobalto Solo µg 213 215 210 210 153 153 150 150 

184 Cobalto-57 Água mBq 39,3 38,6 37,9 38 28,2 27,5 27 27,1 

185 Cobalto-58 Ar µBq 145 142 140 140 104 102 99,8 100 

186 Cobalto-58 Água Bq 18,6 18,6 18,2 18,3 13,4 13,3 13 13 

187 Cobalto-60 Ar mBq 1,28 1,26 1,23 1,24 0,918 0,898 0,882 0,885 

188 Cobalto-60 Água Bq 14,5 14,5 14,1 14,2 10,4 10,3 10,1 10,1 

189 Cobalto, no chão Matéria pr mg 3,3 3,33 3,25 3,25 2,37 2,36 2,31 2,32 

190 
COD, demanda química de 

oxigênio 
Água kg 2,07 2,09 2,04 2,04 1,49 1,48 1,45 1,46 

191 Colemanite,no solo Matéria pr mg 298 300 296 294 214 213 209 210 

192 Cobre Ar mg 363 365 358 357 261 260 254 256 

193 Cobre Solo mg 88,5 89,2 87,3 87,2 63,6 63,4 62,1 62,3 

194 
Cobre, 0.99% in sulfureto, 

Cu 0.36% e Mo 8.2E-3 
Matéria pr g 5,43 5,45 5,37 5,34 3,9 3,88 3,8 3,82 

195 
Cobre, 1.18% in sulf ide, Cu 

0.39% and Mo 8.2E-3 
Matéria pr g 30 30,2 29,7 29,5 21,6 21,4 21 21,1 

196 
Cobre, 1.42% em sulfureto, 

Cu 0.81% e Mo 8.2E-3 
Matéria pr g 7,97 8 7,88 7,84 5,72 5,69 5,58 5,61 

197 
Cobre 2.19% in sulf ide, Cu 

1.83% and Mo 8.2E-3 
Matéria pr g 39,6 39,7 39,1 38,9 28,4 28,2 27,7 27,8 

198 Cobre, ion Água g 12 12,1 11,9 11,9 8,65 8,62 8,45 8,48 

199 Cumene Ar mg 29,6 29,7 29,4 29,1 21,3 21,1 20,7 20,8 

200 Cumene Água mg 71,1 71,4 70,6 69,9 51,1 50,7 49,8 50,1 

201 Cianeto Ar mg 24,5 24,7 24,2 24,2 17,6 17,6 17,2 17,3 
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202 Cianeto Água mg 52,5 52,8 51,9 51,6 37,7 37,5 36,8 36,9 

203 Ácido cianoacetico Ar ng 580 585 572 572 417 416 407 409 

204 Cypermetrina Solo µg 22,2 22,3 21,8 21,8 16 15,8 15,5 15,6 

205 Diatomite, no solo Matéria pr µg 12,4 12,5 12,2 12,2 8,93 8,89 8,71 8,75 

206 Dichromato Água mg 3,57 3,6 3,52 3,52 2,56 2,55 2,5 2,51 

207 Diethylamina Ar µg 1,85 1,87 1,83 1,83 1,33 1,33 1,3 1,31 

208 Diethylamina Água µg 4,45 4,49 4,39 4,39 3,2 3,19 3,12 3,14 

209 Malonato de dimetilo Ar ng 727 734 717 717 523 521 511 513 

210 Dimetilamina Água µg 6,34 6,4 6,26 6,26 4,56 4,55 4,45 4,47 

211 Monóxido de dinitrogênio Ar g 47,6 48,1 47 47 34,2 34,1 33,4 33,6 

212 
Dioxina, 2,3,7,8 

Tetracorodibenzo-p- 
Ar ng 149 150 147 147 107 107 104 105 

213 Dipropilamina Ar µg 1,15 1,16 1,13 1,13 0,824 0,822 0,805 0,808 

214 Dipropiamina Água µg 2,75 2,78 2,71 2,71 1,98 1,97 1,93 1,94 

215 
DOC, Dissol Carbono 

orgânico dissolvido 
Água g 652 657 643 643 469 467 458 459 

216 Dolomita, no solo Matéria pr g 22,6 22,6 22,1 22,1 16,2 16 15,7 15,8 

217 
Energia, valor caloríf ico 

bruto, em biomassa, 

f loresta primária 

Matéria pr MJ 112 113 110 110 80,2 80 78,4 78,7 

218 
Energia, valor caloríf ico 

bruto, em biomassa, 
f loresta primária 

Matéria pr kJ 10,8 10,7 10,5 10,5 7,72 7,64 7,49 7,52 

219 
Energia, cinética (em 
vento), convertida 

Matéria pr MJ 52,4 52,9 51,8 51,7 37,7 37,6 36,8 37 

220 

Energia, potencial (em 

reservatório hidrelétrico), 
convertido 

 Matéria pr MJ 341 343 335 335 245 244 239 240 

221 
Energia, energia solar, 

convertida 
Matéria pr kJ 752 758 741 741 540 538 528 530 

222 Etano Ar g 10,8 10,9 10,6 10,6 7,76 7,73 7,58 7,61 

223 
Etano, 1,1-dif luoro-, 

HFC152a 
 Ar µg 277 279 273 273 199 198 194 195 

224 
Etano, 1,1,1-tricloro, 

HCFC140 
Ar ng 831 837 818 818 597 594 582 585 

225 
Etano, 1,1,1,2-tetrafluoro-, 

HFC-134a 
Ar mg 3,48 3,49 3,44 3,42 2,5 2,48 2,43 2,45 

226 
Etano, 1,1,2-tricloro-

1,2,2trif luoro-, CFC-11 
Ar ng 634 638 653 627 457 453 447 452 

227 Etano, 1,2-dicloro Ar mg 3,59 3,61 3,58 3,54 2,58 2,57 2,52 2,53 

228 Etano, 1,2-dicloro Água µg 680 685 671 670 489 487 477 479 
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229 

Etano, 1,2-dicloro-

1,1,2,2tetrafluoro-, CFC-
114 

Ar mg 3,69 3,72 3,64 3,64 2,65 2,64 2,59 2,6 

230 
Etano, hexafluoro-, HFC-
116 thane, hexafluoro-, 

HFC-116 

Ar mg 14,2 14,3 14 14 10,2 10,2 9,97 10 

231 Etanol Ar mg 168 170 166 166 121 121 118 119 

232 Etanol Água µg 348 351 352 344 250 249 245 247 

233 Etano Ar mg 530 534 523 522 381 379 372 373 

234 Etano Água mg 24,5 24,4 24,2 24 17,6 17,4 17,1 17,2 

235 Ethene, chloro- Ar mg 1,75 1,76 1,74 1,72 1,25 1,25 1,22 1,23 

236 Ethene, chloro- Água µg 23,4 23,5 23,1 23 16,8 16,7 16,4 16,5 

237 Ethene, tetrachloro- Ar µg 2,02 2,03 1,99 1,99 1,45 1,45 1,42 1,42 

238 Acetato de etilo Ar mg 24,8 25 25,5 24,5 17,8 17,7 17,5 17,6 

239 Acetato de etilo Água µg 4,59 4,63 4,53 4,53 3,3 3,29 3,22 3,24 

240 Celulose de etil Ar µg 48,5 48,8 49,9 47,9 34,9 34,7 34,2 34,5 

241 Etilamina Ar µg 1,37 1,38 1,35 1,35 0,983 0,98 0,961 0,964 

242 Etilamina Água µg 3,28 3,31 3,24 3,24 2,36 2,35 2,31 2,31 

243 Etilenodiamina Ar µg 25,9 26,2 25,6 25,6 18,6 18,6 18,2 18,3 

244 Etilenodiamina Água µg 62,4 62,9 61,5 61,5 44,8 44,7 43,8 44 

245 Óxido de etileno Ar µg 292 294 292 288 210 209 205 206 

246 Óxido de etileno Água µg 47,6 48 47,6 47 34,2 34,1 33,5 33,7 

247 Ethyne Ar mg 11 11,1 10,8 10,8 7,91 7,86 7,7 7,74 

248 Feldspato, no chão Matéria pr µg 37,2 38,1 37,5 37,3 27,3 27,1 26,5 26,7 

249 Fenpiclonil Solo mg 1,14 1,15 1,13 1,13 0,822 0,82 0,803 0,807 

250 Fluoranteno Água g 24,2 24,4 24 23,9 17,4 17,3 17 17,1 

251 Fluoreno Solo mg 298 300 294 294 214 213 209 210 

252 Fluoreno Ar mg 265 267 261 261 191 190 186 187 

253 
Fluoreto, 4,5% em apatite, 
1% em minério bruto, no 

solo 
Matéria pr mg 474 478 469 467 341 339 333 334 

254 
Fluoreto, 4,5% em apatite, 
1% em minério bruto, no 

solo 
Matéria pr mg 277 279 274 273 199 199 195 195 

255 Fluorescência, 92%, no sol Matéria pr g 20,2 20,4 20 19,9 14,5 14,5 14,2 14,3 

256 Ácido f luosilícico Ar mg 16,6 16,7 16,3 16,3 11,9 11,9 11,6 11,7 

257 Ácido f luosilícico Água mg 29,8 30 29,4 29,4 21,4 21,3 20,9 21 

258 Formaldeído Ar mg 541 545 534 533 389 387 380 381 

259 Formaldeído Água mg 6,38 6,42 6,31 6,28 4,59 4,56 4,47 4,49 
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260 Formaldeído Ar µg 1,99 2,01 1,96 1,96 1,43 1,43 1,4 1,4 

261 Formaldeído Água µg 4,78 4,82 4,71 4,71 3,43 3,42 3,35 3,37 

262 Formato Água µg 170 171 167 167 122 122 119 120 

263 Ácido fórmico Ar µg 731 730 717 716 525 520 510 512 

264 Ácido fórmico Água µg 1,39 1,4 1,37 1,37 0,997 0,994 0,974 0,978 

265 Furan Ar µg 199 199 195 195 143 141 139 139 

266 
Gálio, 0.014% in bauxita, 

no chão 
Matéria pr µg 2,13 2,15 2,1 2,1 1,53 1,53 1,5 1,5 

267 
Gás, mina, fora do gás, 
processo, mineração de 

carvão / m3 
Matéria pr dm3 740 746 730 729 532 530 519 521 

268 Gás, natural, no solo Matéria pr m3 42,4 42,7 41,9 41,8 30,4 30,3 29,7 29,9 

269 Glutaraldeído Água mg 4,36 4,4 4,3 4,3 3,13 3,12 3,06 3,07 

270 Glifosato Solo mg 1,95 1,96 1,93 1,92 1,4 1,4 1,37 1,38 

271 
Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 
4.6E5%, em minério, no 

solo 
Matéria pr µg 47,5 47,8 48,9 47 34,2 34 33,5 33,8 

272 
Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 
4.6E5%, em minério, no 

solo 
Matéria pr µg 87,1 87,7 89,7 86,1 62,7 62,3 61,4 62 

273 

Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 

4.6E5%, em minério, no 
solo 

Matéria pr µg 104 105 107 103 75,1 74,6 73,5 74,3 

274 

Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 

4.6E5%, em minério, no 
solo 

Matéria pr µg 159 160 164 158 115 114 112 113 

275 
Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 
4.6E5%, em minério, no 

solo 

Matéria pr µg 39,5 39,7 40,7 39 28,4 28,2 27,8 28,1 

276 
Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 
4.6E5%, em minério, no 

solo 
Matéria pr µg 94,6 95,2 97,4 93,5 68,1 67,6 66,7 67,3 

277 
Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 
4.6E5%, em minério, no 

solo 
Matéria pr µg 146 147 151 145 105 105 103 104 

278 

Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 

4.6E5%, em minério, no 
solo 

Matéria pr µg 165 166 170 163 119 118 116 118 

279 

Ouro, Au 1.3E-4%, Ag 

4.6E5%, em minério, no 
solo 

Matéria pr µg 9,9 9,96 10,2 9,78 7,12 7,07 6,98 7,04 

280 Granito, no solo Matéria pr µg 2,8 2,82 2,75 2,75 2,01 2 1,96 1,97 

281 Cascalho, no solo Matéria pr kg 274 22,3 49,6 84,8 169 47,2 58,9 57,3 
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282 Gesso, no solo Matéria pr g 216 239 183 160 188 214 177 154 

283 Calor, desperdício Ar MWh 3,45 3,48 3,4 3,4 2,48 2,47 2,42 2,43 

284 Calor, desperdício Água MJ 572 577 564 564 411 410 402 403 

285 Calor, desperdício Solo MJ 14,1 14,2 13,9 13,9 10,1 10,1 9,9 9,94 

286 Hélio Ar mg 326 329 322 322 235 234 229 230 

287 Heptano Ar g 1,77 1,79 1,75 1,75 1,27 1,27 1,24 1,25 

288 Hexano Ar g 4,79 4,83 4,72 4,72 3,44 3,43 3,36 3,38 

289 

Hidrocarbonetos, alifáticos, 

alcanos, cíclicos 
drocarbons, aliphatic, 
alkanes, cyclic 

Ar µg 865 861 942 853 623 613 610 622 

290 
Hidrocarbonetos, alifáticos, 

alcanos, cíclicos 
Ar g 3,58 3,61 3,53 3,53 2,57 2,56 2,51 2,52 

291 
Hidrocarbonetos, alifáticos, 
alcanos, cíclicos 

Água g 1,1 1,11 1,09 1,09 0,793 0,79 0,775 0,778 

292 
Hidrocarbonetos, alifáticos, 

insaturados  
Ar mg 766 772 755 755 550 548 537 540 

293 
Hidrocarbonetos, alifáticos, 

insaturados 
Água mg 102 103 100 100 73,2 73 71,5 71,8 

294 
Hidrocarbonetos, 

aromáticos 
Ar mg 451 453 453 444 324 322 317 319 

295 
Hidrocarbonetos, alifáticos, 

insaturados 
Água g 4,54 4,57 4,47 4,47 3,26 3,25 3,18 3,2 

296 Hidrocarbonetos, clorados  Ar mg 8,1 8,02 7,88 7,88 5,81 5,71 5,61 5,63 

297 
Hidrocarbonetos, não 
especif icados 

Ar g 3,32 4,04 2,81 2,46 2,89 3,28 2,72 2,36 

298 
Hidrocarbonetos, não 
especif icados 

Água mg 732 737 724 721 526 524 513 516 

299 Hidrogênio Ar mg 742 747 756 733 534 530 522 527 

300 Hidrogênio-3, Tritio Ar kBq 53 53,4 52,2 52,2 38,1 37,9 37,2 37,3 

301 Hidrogênio-3, Tritio Água kBq 3,96E3 4E+3 3,91E3 3,91E3 2,85E3 2,84E3 2,78E3 2,79E3 

302 Cloreto de hidrogênio Ar g 23,9 24,1 23,6 23,6 17,2 17,1 16,8 16,8 

303 Fluoreto de hidrogénio Ar g 5,09 5,13 5,02 5,02 3,66 3,64 3,57 3,59 

304 Peróxido de hidrogênio  Ar µg 36,5 36,7 37,5 36 26,2 26,1 25,7 26 

305 Peróxido de hidrogênio Água mg 7,17 6,42 21,7 7,86 5,5 4,63 6,01 7,42 

306 Sulfato de hidrogênio Ar g 1,24 1,25 1,22 1,22 0,891 0,888 0,87 0,874 

307 Sulfato de hidrogênio Água mg 154 156 153 153 111 111 109 109 

308 Hidróxido Água mg 1,26 1,27 1,29 1,25 0,908 0,903 0,889 0,897 

309 Hipoclorito Água mg 215 217 212 212 155 154 151 152 
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310 

Índio, 0,005% em sulfureto, 

em 0,003%, Pb, Zn, Ag, 
Cd, no solo 

Matéria pr µg 231 227 223 223 165 162 159 160 

311 Iodeto Água mg 872 879 860 859 626 624 612 614 

312 Iodeto Ar mg 194 195 191 191 139 139 136 136 

313 Iodeto-129 Ar Bq 9,26 9,34 9,13 9,13 6,66 6,63 6,5 6,52 

314 Iodeto131 Ar Bq 468 472 462 462 336 335 329 330 

315 Iodeto-131 Água mBq 437 439 430 430 314 312 306 307 

316 Iodo-133 Ar mBq 18,6 18,5 18,1 18,2 13,3 13,2 12,9 13 

317 Iodo-133 Água mBq 11 10,8 10,6 10,6 7,85 7,68 7,54 7,57 

318 Iodo-135 Ar mBq 22,9 23,1 22,6 22,6 16,5 16,4 16,1 16,1 

319 Iodo, 0.03% na água Matéria pr mg 2,76 2,79 2,72 2,72 1,99 1,98 1,94 1,95 

320 Ferro Ar g 4,78 4,82 4,71 4,71 3,44 3,42 3,35 3,37 

321 Ferro Solo g 12,1 12,2 11,9 11,9 8,68 8,65 8,48 8,51 

322 Ferro-59 Água mBq 3,01 2,96 2,9 2,91 2,16 2,11 2,07 2,08 

323 Minério de ferro, no solo Matéria pr kg 2,42 2,68 2,05 1,8 2,11 2,4 1,99 1,72 

324 
Ferro, 46% em minério, 

25% em minério bruto, em 
sol 

Matéria pr kg 6,61 6,64 6,5 6,5 4,75 4,72 4,63 4,64 

325 Ferro, ion Água kg 1,01 1,02 0,999 0,999 0,728 0,726 0,711 0,714 

326 Ácido isocianico Ar  mg 3,83 3,86 3,77 3,77 2,75 2,74 2,69 2,7 

327 Isopreno Ar µg 9,23 9,22 9,03 9,04 6,63 6,56 6,43 6,46 

328 Isopropilamina Ar ng 164 166 162 162 118 118 115 116 

329 Isopropilamina Água  ng 394 398 389 389 283 283 277 278 

330 
Kaolinite, 24% em minério 

bruto, em solo 
Matéria pr g 61,7 62,3 60,9 60,9 44,4 44,2 43,3 43,5 

331 
Kieserite, 25% em minério 

bruto, em solo 
Matéria pr mg 151 152 149 149 108 108 106 106 

332 Krypton-85 Ar kBq 3,7 3,73 3,65 3,65 2,66 2,65 2,6 2,61 

333 Krypton-85m Ar Bq 156 155 152 152 112 110 108 109 

334 Krypton-87 Ar Bq 66,5 66,5 65,1 65,2 47,8 47,3 46,4 46,6 

335 Krypton-88 Ar Bq 63,6 63,4 62,1 62,2 45,7 45,1 44,3 44,5 

336 Krypton-89 Ar Bq 15 14,8 14,5 14,6 10,8 10,6 10,4 10,4 

337 Ácido lático Ar ng 898 906 886 886 646 644 631 633 

338 Ácido lático Água µg 2,16 2,18 2,13 2,13 1,55 1,54 1,51 1,52 

339 Lantânio-140 Ar µBq 574 563 552 554 411 402 394 396 

340 Lantânio-140 Água mBq 18,6 18,2 17,9 18 13,3 13 12,8 12,8 

341 Conduzir Ar mg 182 183 179 179 131 130 127 128 

342 Conduzir Água g 2,34 2,36 2,3 2,3 1,68 1,67 1,64 1,65 
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343 Conduzir Solo mg 1,19 1,2 1,17 1,17 0,853 0,85 0,833 0,836 

344 Lead-210 Ar Bq 50 50,4 49,3 49,3 35,9 35,8 35,1 35,3 

 

346 
Chumbo, 5,0% em 

sulfureto, Pb 3,0%, Zn, Ag, 
Cd, In, no solo 

Matéria pr g 3,09 3,11 3,05 3,04 2,22 2,21 2,17 2,18 

347 Linuron Solo mg 6,75 6,81 6,66 6,66 4,85 4,84 4,74 4,76 

348 
Lítio, 0,15% em salmoura, 

no solo 
Matéria pr µg 57,6 58,1 56,8 56,8 41,4 41,3 40,4 40,6 

349 Lítio, ion Água mg 8,85 8,75 8,63 8,61 6,34 6,24 6,13 6,15 

350 m-xileno Ar mg 9,77 9,85 9,63 9,63 7,02 7 6,85 6,88 

351 m-xileno Água µg 5,38 5,42 5,3 5,3 3,86 3,85 3,77 3,79 

352 
Magnésito, 60% em 

minério bruto, no solo 
Matéria pr g 88,3 88,7 86,8 86,8 63,4 63 61,8 62,1 

353 Magnésio Ar mg 540 544 532 532 388 386 379 380 

354 Magnésio Água kg 3,35 3,38 3,31 3,31 2,41 2,4 2,35 2,36 

355 Magnésio Solo g 3,65 3,68 3,6 3,59 2,62 2,61 2,56 2,57 

356 Magnésio, 0.13% na água Matéria pr mg 4,49 4,53 4,44 4,43 3,23 3,22 3,15 3,17 

357 Mancozeb Solo mg 36,8 37,1 36,3 36,3 26,4 26,3 25,8 25,9 

358 Manganês Ar mg 147 148 145 144 105 105 103 103 

359 Manganês Água g 258 260 255 254 185 185 181 182 

360 Manganês Solo mg 379 383 374 374 273 272 266 267 

361 Manganês - 54 Ar µBq 53,4 52,4 51,4 51,6 38,2 37,4 36,7 36,9 

362 Manganese-54 Água Bq 1,15 1,15 1,12 1,12 0,823 0,816 0,801 0,804 

363 
Minério de manganês, no 

solo 
Matéria pr g 28,6 28,5 27,9 27,9 20,5 20,3 19,9 20 

364 Mercúrio Ar mg 19,4 19,5 19,1 19,1 13,9 13,8 13,6 13,6 

365 Mercúrio Água mg 92,4 93,2 91,2 91,2 66,4 66,2 64,9 65,2 

366 Mercúrio Solo µg 17,2 17,4 17 17 12,4 12,4 12,1 12,2 

367 Metaldeído Solo µg 42,5 42,8 41,9 41,9 30,5 30,4 29,8 29,9 

368 Metais, não especif icados Matéria pr  mg 883 891 871 871 635 633 620 622 

369 Metano, biogênico Ar  g 16,4 16,6 16,2 16,2 11,8 11,8 11,5 11,6 

370 Metano, bromo, Halon 100 Ar pg 1,32 1,3 1,28 1,28 0,944 0,928 0,911 0,916 

371 Metano, bromo, Halon 100 Ar mg 1,86 1,88 1,83 1,83 1,34 1,33 1,3 1,31 

372 
Metano, bromotrif luoro-, 

Halon 1301 
Ar mg 4,6 4,64 4,54 4,53 3,31 3,29 3,23 3,24 

373 
Metano, clorodif luoro-, 

HCFC-22 
Ar mg 8,82 8,89 8,7 8,69 6,34 6,32 6,19 6,21 

374 Metano, dicloro, HCC-30 Ar µg 20,8 21 20,6 20,5 15 14,9 14,6 14,7 
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375 Metano, dicloro, HCC-3 Água mg 104 105 103 103 74,8 74,5 73 73,3 

376 
Metano, diclorodif luoro-, 

CFC-12 
Ar µg 12,9 13 13,3 12,8 9,3 9,24 9,11 9,2 

377 
Metano, diclorofluoro-, 

HCFC-21 
Ar ng 7,96 8,03 8,04 7,87 5,73 5,7 5,61 5,65 

378 Metano, fóssil Ar g 848 855 838 836 609 607 595 598 

379 Metano, monocloro, R-40 Ar µg 22,5 22,7 22,2 22,2 16,2 16,1 15,8 15,9 

380 Metano, tetracloro, CFC-10 Ar µg 214 215 212 210 154 153 150 151 

381 Metano, tetrafluoro-, CFC-1 Ar mg 127 129 126 126 91,6 91,3 89,5 89,8 

382 
Metano, triclorofluoro-, 

CFC-11 
Ar ng 12,9 13 13 12,8 9,31 9,26 9,1 9,16 

383 Metano, trif luoro-, HFC-2 Ar µg 2,53 2,55 2,56 2,5 1,82 1,81 1,78 1,8 

384 Ácido metanossulfónico Ar ng 586 591 578 578 421 420 411 413 

385 Metanol Ar mg 306 308 302 301 220 219 215 215 

386 Metanol Água mg 27,1 27,3 26,7 26,7 19,5 19,4 19 19,1 

387 Acetato de metilo Ar ng 23,5 23,7 23,2 23,2 16,9 16,8 16,5 16,6 

388 Acetato de metilo Água ng 56,4 56,9 55,7 55,7 40,6 40,4 39,6 39,8 

389 Acetato de metilo Ar µg 15,2 15,3 15,6 15 10,9 10,8 10,7 10,8 

390 Acrilato de metil Água µg 296 298 305 293 213 212 209 211 

391 Metil amina Ar ng 237 239 235 234 170 170 166 167 

392 Metil amina Água ng 569 574 564 561 409 407 400 401 

393 Borato de metilo Ar ng 407 411 402 402 293 292 286 287 

394 Formado de metilo Ar mg 24,8 25 25,5 24,5 17,8 17,7 17,5 17,6 

395 Formado de metilo Ar ng 585 590 579 577 420 419 411 413 

396 Formado de metilo Água ng 234 236 231 230 168 167 164 165 

397 Lactato de metilo Ar ng 986 995 973 973 709 707 692 695 

398 Metolaclor Solo mg 48,9 49,3 48,2 48,2 35,1 35 34,3 34,5 

399 Metribuzin Solo mg 1,29 1,31 1,28 1,28 0,93 0,928 0,909 0,913 

400 Molibdênio Ar mg 16,4 16,6 16,2 16,2 11,8 11,8 11,5 11,6 

401 Molibdênio Água g 1,8 1,82 1,78 1,78 1,3 1,29 1,27 1,27 

402 Molibdênio Solo µg 51,7 52,2 51,1 51 37,2 37,1 36,3 36,5 

403 Molibdênio-99 Água mBq 6,41 6,29 6,17 6,19 4,59 4,49 4,41 4,43 

404 

Molibdênio, 0,010% em 

sulfureto, Mo 8.2E-3% e 
Cu 1,83% em minério 

bruto, no solo 

Matéria pr mg 735 739 727 723 528 525 515 517 
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405 

Molibdênio, 0,014% em 

sulfureto, Mo 8.2E-3% e 
Cu 0,81% em minério 
bruto, no solo  
Matéria 

Matéria pr mg 105 105 103 103 75,2 74,7 73,3 73,7 

406 

Molibdênio, 0,022% em 
sulfureto, Mo 8.2E-3% e 

Cu 0,36% em minério 
bruto, no solo 

Matéria pr mg 312 312 306 306 224 222 218 219 

407 

Molibdênio, 0,025% em 
sulfureto, Mo 8.2E-3% e 

Cu 0,39% em minério 

bruto, no solo 

Matéria pr mg 383 385 379 377 275 274 269 270 

408 

Molibdênio, 0,11% em 
sulfureto, Mo 4.1E-2% e 

Cu 0,36% em minério 

bruto, no solo 

Matéria pr mg 630 629 616 617 452 448 439 441 

409 Monoetanolamina Ar mg 2,74 2,74 2,71 2,69 1,97 1,95 1,92 1,93 

410 Napropamida Solo µg 75,1 75,8 74,1 74,1 54 53,8 52,7 53 

411 Níquel Ar mg 306 309 302 302 220 219 215 216 

412 Níquel Solo µg 805 812 796 794 579 576 565 568 

413 

Níquel, 1,13% em 

sulfureto, Ni 0,76% e Cu 
0,76% em minério bruto, 

no solo 

Matéria pr mg 779 786 768 768 560 558 547 549 

414 

Níquel, 1,98% em silicatos, 

1,04% em minério bruto, 
no solo 

Matéria pr g 190 191 187 187 137 136 133 134 

415 Níquel, ion Água g 30,6 30,8 30,2 30,1 22 21,9 21,5 21,5 

416 Niobio-95 Ar µBq 6,34 6,22 6,1 6,12 4,54 4,44 4,36 4,37 

417 Niobio-95 Água mBq 185 186 182 182 133 132 129 130 

418 Nitrato Ar mg 103 104 101 101 73,8 73,6 72,1 72,4 

419 Nitrato Água g 342 345 337 337 246 245 240 241 

420 Nitrato Água mg 63 63,6 62,3 62,2 45,3 45,2 44,3 44,5 

421 Nitrobenzeno Ar µg 5,56 5,61 5,48 5,48 3,99 3,98 3,9 3,92 

422 Nitrobenzeno Água  µg 22,3 22,5 22 22 16 16 15,6 15,7 

423 Nitrogênio Ar  g 3,12 3,45 2,64 2,31 2,72 3,09 2,56 2,22 

424 Nitrogênio Água  g 3,49 3,52 3,44 3,44 2,51 2,5 2,45 2,46 

425 Óxidos de nitrogênio Ar kg 7,81 7,88 7,69 7,69 5,61 5,6 5,48 5,5 

426 Nitrogênio, ligação orgânic Água mg 845 851 834 833 607 605 593 595 
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427 

NMVOC, compostos 

orgânicos voláteis não 
metânicos, origem não 

especif icada 

Ar   kg 1,25 1,26 1,23 1,23 0,898 0,895 0,877 0,88 

428 
Gases nobres, radioativos, 

não especif icados 
Ar   kBq 8,9E4 8,97E4 8,77E4 8,77E4 6,4E4 6,37E4 6,24E4 6,27E4 

429 o-xileno Água  ng 180 178 175 175 129 127 124 125 

430 
Ocupação, arável, não 

irrigado 
Matéria pr  m2a 0,315 0,318 0,31 0,31 0,226 0,225 0,221 0,222 

431 Ocupação, construção Matéria pr cm2a 263 265 260 259 189 188 184 185 

432 
Ocupação, local de 

despejo 
Matéria pr  m2a 0,464 0,468 0,457 0,457 0,333 0,332 0,325 0,327 

433 
Ocupação, despejo, 

benthos 
Matéria pr cm2a 567 572 559 559 407 406 398 400 

434 
Ocupação, f loresta, 

intensiv 
Matéria pr  m2a 0,765 0,771 0,754 0,754 0,55 0,547 0,536 0,539 

435 
Ocupação, f loresta, 

intensivo, normal 
Matéria pr  m2a 6,76 6,81 6,67 6,66 4,86 4,84 4,74 4,76 

436 
Ocupação, f loresta, 
intensivo, ciclo curto 

Matéria pr cm2a 27 26,9 26,4 26,4 19,4 19,2 18,8 18,9 

437 Ocupação, área industria Matéria pr  m2a 0,644 0,649 0,635 0,635 0,463 0,461 0,452 0,454 

438 
Ocupação, área industrial, 

benthos 
Matéria pr  m2a 454 458 448 447 326 325 318 320 

439 
Ocupação, área industrial, 

construída 
Matéria pr  m2a 0,323 0,323 0,317 0,317 0,232 0,23 0,225 0,226 

440 
Ocupação, área industrial, 

vegetação 
Matéria pr cm2a 602 359 381 413 405 286 293 292 

441 
Ocupação, local de 
extração mineral 

Matéria pr m2a 813 820 802 802 584 583 571 573 

442 
Ocupação, colheita 

permanente, fruta intensiva 
Matéria pr cm2a 37,9 37,8 37 37,1 27,2 26,9 26,4 26,5 

443 
Ocupação, arbustos, 

esclerófilos 
Matéria pr cm2a 54,2 54,3 53,3 53,2 38,9 38,6 37,9 38 

444 
Ocupação, área de 

trânsito, aterro de trilho 
Matéria pr cm2a 237 239 236 234 170 170 167 167 

445 
Ocupação, área de 

trânsito, rede ferroviária 
Matéria pr cm2a 262 264 261 259 189 188 184 185 

446 
Ocupação, área de 

trânsito, aterro rodoviário 
Matéria pr cm2a 833 839 822 820 598 596 584 587 

447 
Ocupação, área de 

trânsito, rede rodoviária 
Matéria pr m2a 0,405 0,4 0,392 0,393 0,29 0,285 0,28 0,281 

448 
Ocupação, urbana, 
construída de forma 

descontínua 
Matéria pr m2a 383 386 378 378 275 274 269 270 
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449 
Ocupação, corpos d'água, 

artif iciais 
Matéria pr m2a 0,666 0,656 0,643 0,645 0,477 0,468 0,459 0,461 

450 
Ocupação, cursos de água 

artif icial 
Matéria pr m2a 0,315 0,317 0,31 0,31 0,226 0,225 0,221 0,222 

451 Óleo, bruto, no sol Matéria pr Kg 134 135 132 132 96 95,6 93,7 94,1 

452 Óleos biogênicos Solo mg 81,4 82 80,5 80,2 58,5 58,3 57,1 57,4 

453 Óleos, não especif icados Água g 578 582 570 569 415 414 405 407 

454 Óleos, não especif icados Solo g 610 615 601 601 438 437 428 430 

455 Olivina, no chão Matéria pr mg 0,721 0,705 1,03 0,725 0,525 0,502 0,526 0,559 

456 Orbencarb Solo mg 6,99 7,05 6,89 6,89 5,02 5,01 4,91 4,93 

457 Ozônio Ar g 3,18 3,21 3,14 3,14 2,29 2,28 2,23 2,24 

458 
HAP, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclico 
Ar mg 401 405 396 396 288 287 282 283 

459 
HAP, hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos 

Água mg 50,9 51,3 50,2 50,1 36,6 36,4 35,7 35,8 

460 Partículas, <2,5 um Ar kg 163 165 161 161 118 117 115 115 

461 Partículas,> 10 um Ar kg 815 822 804 804 586 584 572 575 

462 
Partículas,> 2,5 um, e 

<10u 
Ar kg 652 658 643 643 468 467 458 460 

463 
Partículas, fuligem de 

diesel 
Ar mg 680 829 576 505 593 674 558 484 

464 

Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-
4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-
2%, Cu 5.2E-2% no 

minério, no solo 

Matéria pr µg 181 183 179 179 130 130 127 128 

465 

Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-
4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-

2%, Cu 5.2E-2% no 

minério, no solo 

Matéria pr µg 435 439 431 429 313 312 306 307 

466 Turfa, no solo Matéria pr g 3,74 3,77 3,75 3,69 2,69 2,68 2,63 2,65 

467 Pentane Ar g 11,8 11,9 11,6 11,6 8,46 8,43 8,26 8,29 

468 Fenol Ar mg 12,5 12,4 12,2 12,2 8,98 8,84 8,68 8,71 

469 Fenol Água mg 818 825 807 807 588 586 574 577 

470 Fenol, 2,4-dicloro- Ar ng 111 111 109 109 79,4 79,2 77,6 77,9 

471 Fenol, pentacloro Ar mg 2,54 2,56 2,5 2,5 1,82 1,82 1,78 1,79 

472 Fosfato Água kg 1,09 1,1 1,08 1,08 0,785 0,782 0,767 0,77 

473 Fosfina Ar ng 11,6 11,6 11,9 11,4 8,32 8,26 8,14 8,22 

474 Fósforo Ar mg 40,1 40,4 39,6 39,5 28,8 28,7 28,2 28,3 

475 Fósforo Água mg 69,9 70,4 68,9 68,9 50,2 50 49 49,2 

476 Fósforo Solo mg 310 313 306 306 223 222 218 219 
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477 

Fósforo, 18% em apatite, 

12% em minério bruto, no 
solo 

Matéria pr g 1,11 1,12 1,1 1,1 0,802 0,799 0,783 0,787 

478 
Fósforo, 18% em apatite, 
12% em minério bruto, no 

solo 

Matéria pr g 1,9 1,91 1,88 1,87 1,36 1,36 1,33 1,34 

479 Pirimicarbe Solo µg 42,3 42,7 41,7 41,7 30,4 30,3 29,7 29,8 

480 Platina Ar ng 132 133 130 130 95,1 94,7 92,8 93,2 

481 Plutonium-238 Ar µBq 1,26 1,27 1,25 1,25 0,908 0,905 0,886 0,89 

482 Plutonium-alpha Ar µBq 2,9 2,92 2,86 2,85 2,08 2,07 2,03 2,04 

483 Polonium-210 Ar Bq 88,3 89,1 87,1 87,1 63,5 63,3 62 62,2 

484 Polonium-210 Água Bq 31,3 31,6 30,9 30,9 22,5 22,4 22 22,1 

485 Bifenilos policlorados Ar µg 104 105 102 102 74,8 74,4 72,9 73,2 

486 Potássio Ar g 2,69 2,71 2,65 2,65 1,93 1,93 1,89 1,9 

487 Potássio Solo g 2,02 2,04 1,99 1,99 1,45 1,45 1,42 1,42 

488 Potássio-40 Ar Bq 11,3 11,4 11,1 11,1 8,09 8,06 7,9 7,93 

489 Potássio-40 Água Bq 28,2 28,4 27,8 27,8 20,2 20,2 19,8 19,8 

490 Potássio-ión Água kg 1,96 1,98 1,94 1,93 1,41 1,41 1,38 1,38 

491 Propanal Ar µg 72,5 69,3 68,2 68,7 51,7 49,7 48,9 49,1 

492 Propanal Água µg 3,78 3,82 3,73 3,73 2,72 2,71 2,66 2,67 

493 Propano Ar g 10,5 10,6 10,4 10,4 7,57 7,55 7,39 7,43 

494 Propene Ar mg 418 421 413 412 300 299 293 295 

495 Propene Água mg 28,4 28,5 28,2 27,9 20,4 20,3 19,9 20 

496 Ácido propiónico Ar mg 20,8 21 20,5 20,5 14,9 14,9 14,6 14,7 

497 Ácido propiónico Água ng 632 637 623 623 454 452 443 445 

498 Propilamina Ar ng 630 636 622 622 453 452 443 444 

499 Propilamina Água µg 1,51 1,53 1,49 1,49 1,09 1,08 1,06 1,07 

500 Óxido de propileno Ar µg 661 665 657 651 475 473 464 466 

501 Óxido de propilen Água mg 1,59 1,6 1,58 1,57 1,14 1,14 1,12 1,12 

502 Protactinium-234 Ar Bq 1,25 1,26 1,24 1,24 0,901 0,898 0,88 0,883 

503 Protactinium-234 Água Bq 23,1 23,3 22,8 22,8 16,6 16,6 16,2 16,3 

504 

Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-

4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E + 
0%, Cu 3.2E + 0% no 

minério, no solo 

Matéria pr µg 11,2 11,3 11 11 8,02 8 7,84 7,87 

505 

Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-

4%, Rh 2,4E-5%, Ni 3.7E-
2%, Cu 5.2E-2% no 

minério, no solo 

Matéria pr  µg 40 40,4 39,5 39,5 28,8 28,7 28,1              28,2 28,2 
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506 
Espécies radioativas, 

emissores alfa 
Água mBq 17,8 18 17,6 17,6 12,8 12,8 12,5 12,6 

507 
Radioactive species, 
Nuclides, unspecif ied 

Água kBq 9,02 9,09 8,89 8,89 6,48 6,46 6,33 6,36 

508 

Espécies radioativas, 

Nuclides, não 
especif icados 

Ar Bq 20 20,1 19,7 19,7 14,4 14,3 14 14,1 

509 Radium-224 Água Bq 425 428 419 418 305 304 298 299 

510 Radium-226 Ar Bq 53,1 53,5 52,3 52,3 38,1 38 37,2 37,4 

511 Radium-226 Água kBq 15,1 15,2 14,9 14,9 10,8 10,8 10,6 10,6 

512 Radium-228 Ar Bq 5,06 5,11 5 4,99 3,64 3,63 3,55 3,57 

513 Radium-228 Água Bq 849 856 837 837 610 608 596 598 

514 Radon-220 Ar Bq 507 511 500 500 364 363 356 357 

515 Radon-222 Ar kBq 1,66E5 1,67E5 1,63E5 1,63E5 1,19E5 1,19E5 1,16E5 1,17E5 

516 

Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 
2.5E4%, Pd 7.3E-4%, Ni 

2.3E + 0%, Cu 3.2E + 0% 
no minério, no solo 

Matéria pr µg 4,75 4,79 4,69 4,68 3,41 3,4 3,33 3,35 

517 

Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 
4.8E4%, Pd 2.0E-4%, Ni 

3.7E2%, Cu 5.2E-2% no 
minério, no solo 

Matéria pr µg 14,9 15 14,7 14,7 10,7 10,7 10,4 10,5 

518 
Rênio, em minério bruto, 

em solo 
Matéria pr µg 5,41 5,45 5,34 5,33 3,89 3,87 3,79 3,81 

519 Rubídio Água mg 84,9 85,6 83,7 83,7 61 60,8 59,6 59,8 

520 Ruthenium-103 Ar µBq 1,39 1,37 1,34 1,35 0,997 0,975 0,958 0,961 

521 Ruthenium-103 Água mBq 1,35 1,33 1,3 1,31 0,969 0,947 0,93 0,934 

522 
Areia, não especif icada, no 

solo 
Matéria pr g 1,01 1,02 1,01 0,998 0,727 0,724 0,711 0,715 

523 Escândio Ar mg 15,2 15,3 15 15 10,9 10,9 10,7 10,7 

524 Escândio Água mg 778 785 768 767 559 557 546 548 

525 Selênio Ar mg 35,8 36,1 35,3 35,3 25,7 25,6 25,1 25,2 

526 Selênio Água g 1,08 1,09 1,06 1,06 0,776 0,773 0,757 0,761 

527 Shale, no chão Matéria pr mg 5,54 5,41 8,12 5,59 4,04 3,86 4,05 4,32 

528 Silício Ar g 1,52 1,53 1,49 1,49 1,09 1,08 1,06 1,07 

529 Silício Água kg 5,25 5,3 5,18 5,18 3,77 3,76 3,69 3,7 

530 Silício Solo g 1,37 1,38 1,35 1,35 0,987 0,983 0,964 0,968 

531 Tetrafluoreto de silício Ar µg 14,3 14,4 14,2 14,1 10,3 10,2 10 10,1 

532 Prata Ar µg 678 683 669 668 487 486 476 478 

533 Prata-110 Ar µBq 13,8 13,5 13,3 13,3 9,88 9,66 9,49 9,53 

534 Prata-110 Água Bq 13,4 13,4 13,1 13,1 9,64 9,54 9,36 9,4 
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535 

Prata, 0,007% em 

sulfureto, Ag 0,004%, Pb, 
Zn, Cd, In, em terra 

Matéria pr mg 1,28 1,29 1,31 1,27 0,922 0,916 0,902 0,91 

536 

Prata, 3,2 ppm em 
sulfureto, Ag 1,2ppm, Cu e 

Te, em minério bruto, no 
sol 

Matéria pr µg 917 923 937 906 660 656 646 652 

537 
Prata, Ag 2.1E-4%, Au 
2.1E4%, no minério, no 

solo 

Matéria pr µg 84,4 85 86,3 83,4 60,8 60,4 59,5 60 

538 
Prata, Ag 4.2E-3%, Au 
1.1E4%, em minério, no 

solo 

Matéria pr µg 193 194 197 191 139 138 136 137 

539 
Prata, Ag 4.6E-5%, Au 

1.3E4%, em minério, no sol 
Matéria pr µg 189 190 193 187 136 135 133 134 

540 

Prata, Ag 9.7E-4%, Au 

9.7E4%, Zn 0,63%, Cu 
0,38%, Pb 0,014%, em 

minério, no solo 

Matéria pr µg 125 126 127 123 89,8 89,2 87,9 88,6 

541 Silver, ion Água mg 26,8 27 26,4 26,4 19,2 19,1 18,8 18,9 

542 Sódio Ar mg 651 657 642 642 468 466 457 459 

543 Sódio Solo g 8,24 8,31 8,12 8,12 5,92 5,9 5,78 5,81 

544 Sódio-24 Água mBq 48,5 47,6 46,7 46,9 34,7 34 33,4 33,5 

545 Clorato de sódio Ar µg 288 290 284 284 207 206 202 203 

546 Cloreto de sódio, no solo Matéria pr g 408 407 463 405 294 290 290 297 

547 Dicromato de sódio Ar mg 0,988 0,993 1,03 0,977 0,711 0,705 0,697 0,705 

548 Formado de sódio Ar µg 127 129 126 126 91,6 91,3 89,4 89,8 

549 Formado de sódio Água µg 306 309 302 302 220 219 215 216 

550 Hidróxido de sódio Ar µg 135 136 139 133 97,1 96,4 95,1 96 

551 Nitrato de sódio, no solo Matéria pr mg 152 152 150 149 109 108 106 107 

552 
Sulfato de sódio, várias 

formas, no solo 
Matéria pr g 3,73 3,76 3,69 3,67 2,68 2,67 2,62 2,63 

553 Sódio, ion Água kg 5,83 5,88 5,76 5,75 4,19 4,18 4,1 4,11 

554 Sólidos inorgânicos Água g 457 462 451 451 329 328 321 323 

555 Sólidos dissolvidos Água g 20,3 20,4 19,9 19,9 14,6 14,5 14,2 14,3 

556 Stibnite, no chão Matéria pr µg 1,29 1,3 1,27 1,27 0,928 0,924 0,905 0,909 

557 Estrôncio Ar mg 63,9 64,5 63,1 63 46 45,8 44,9 45,1 

558 Estrôncio Água g 128 129 126 126 91,7 91,4 89,5 89,9 

559 Estrôncio Solo mg 41,5 41,8 40,9 40,9 29,8 29,7 29,1 29,2 

560 Estrôncio-89 Água mBq 237 236 231 231 170 168 165 165 

561 Estrôncio-90 Água kBq 12,9 13,1 12,8 12,8 9,3 9,27 9,09 9,12 
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562 Estireno Ar mg 1,37 1,34 1,32 1,32 0,978 0,956 0,939 0,943 

563 Sulfato Ar g 5,83 5,87 5,75 5,74 4,19 4,17 4,09 4,11 

564 Sulfato Água kg 27 27,3 26,7 26,7 19,4 19,4 19 19,1 

565 Sulfureto Água mg 27,6 27,8 27,2 27,2 19,8 19,8 19,4 19,5 

566 Sulf ito Água mg 584 590 577 576 420 419 410 412 

567 Enxofre Água g 1,57 1,59 1,55 1,55 1,13 1,13 1,1 1,11 

568 Enxofre Solo g 2,6 2,62 2,57 2,57 1,87 1,86 1,83 1,83 

569 Dióxido de enxofre Ar kg 1,73 1,75 1,71 1,71 1,25 1,24 1,22 1,22 

570 Hexafluoreto de enxofre Ar mg 48 48,4 47,3 47,3 34,5 34,4 33,7 33,8 

571 Trióxido de enxofre Ar µg 45,1 45,5 44,5 44,5 32,4 32,3 31,7 31,8 

572 Enxofre, no solo Matéria pr mg 142 143 148 141 103 102 100 101 

573 Ácido sulfúrico Ar µg 28,9 29,1 29,7 28,5 20,8 20,6 20,4 20,6 

574 Ácido sulfúrico Solo ng 17,3 17,4 17,8 17,1 12,5 12,4 12,2 12,3 

575 
Sólidos suspensos, não 

especif icados 
Água g 144 145 142 142 103 103 101 101 

576 
Sylvite, 25% em sylvinite, 

em solo 
Matéria pr g 2,5 2,52 2,47 2,46 1,8 1,79 1,75 1,76 

577 Éter metílico de t-butilo Ar mg 1,05 1,05 1,03 1,03 0,756 0,748 0,734 0,737 

578 Éter metílico de t-butilo Água mg 18,4 18,6 18,2 18,2 13,3 13,2 12,9 13 

579 t-butilamina Ar ng 550 555 543 543 395 394 386 388 

580 t-butilamina Água µg 1,32 1,33 1,3 1,3 0,949 0,946 0,927 0,931 

581 Talc, in ground Matéria pr g 6,51 6,57 6,43 6,43 4,68 4,67 4,57 4,59 

582 
Tântalo, 81,9% em 

tantalite, 1,6E-4% em 
minério bruto, no solo 

Matéria pr  µg 976 982 998 964 702 698 688 694 

583 Tebutam Solo µg 178 180 176 176 128 128 125 125 

584 Technetium-99m Água mBq 149 146 143 144 107 104 102 103 

585 Teflubenzuron Solo µg 86,3 87,1 85,1 85,1 62 61,8 60,6 60,8 

586 Tellurium-123m Água mBq 266 268 262 262 191 191 187 188 

587 Tellurium-132 Água µBq 371 364 357 359 266 260 255 256 

588 

Tellurium, 0,5ppm em 

sulfeto, Te 0.2ppm, Cu e 
Ag, em minério bruto, no 

solo 

Matéria pr µg 138 139 141 136 99 98,4 96,9 97,8 

589 Terpenos Ar µg 87,3 87,2 85,4 85,4 62,7 62 60,8 61,1 

590 Tálio Ar µg 48,9 49 48,1 48 35,1 34,9 34,2 34,3 

591 Tálio Água mg 38,8 39,1 38,3 38,2 27,9 27,8 27,2 27,3 

592 Thiram Solo ng 397 397 389 389 285 282 277 278 

593 Tório Ar µg 34,7 34,9 34,2 34,2 25 24,8 24,3 24,4 
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594 Thorium-228 Ar Bq 2,34 2,36 2,3 2,3 1,68 1,67 1,64 1,65 

595 Thorium-228 Água kBq 1,7 1,71 1,67 1,67 1,22 1,22 1,19 1,2 

596 Thorium-230 Ar Bq 4,66 4,7 4,59 4,59 3,35 3,34 3,27 3,28 

597 Thorium-230 Água kBq 3,16 3,18 3,11 3,11 2,27 2,26 2,21 2,22 

598 Thorium-232 Ar Bq 3,6 3,63 3,55 3,55 2,59 2,58 2,53 2,54 

599 Thorium-232 Água Bq 5,11 5,15 5,04 5,04 3,67 3,66 3,59 3,6 

600 Thorium-234 Ar Bq 1,25 1,26 1,24 1,24 0,901 0,898 0,88 0,883 

601 Thorium-234 Água Bq 23,1 23,3 22,8 22,8 16,6 16,6 16,2 16,3 

602 Lata Ar mg 8,69 8,73 8,56 8,54 6,24 6,2 6,08 6,11 

603 Lata Solo µg 51 51,5 50,7 50,3 36,7 36,5 35,8 36 

604 
Estanho, 79% em 

cassiterite, 0,1% em 
minério bruto, em solo 

Matéria pr  mg 124 119 118 118 88,3 85,1 83,9 84,3 

605 Tin, ion Água  mg 526 530 519 518 378 376 369 371 

606 
TiO2, 54% em ilmenite, 

2,6% em minério bruto, no 
solo 

Matéria pr g 122 123 120 120 87,5 87,3 85,5 85,9 

607 

TiO2, 54% em ilmenite, 

2,6% em minério bruto, no 
solo 

Matéria pr mg 11,8 11,7 11,7 11,5 8,44 8,31 8,17 8,23 

608 Titânio Ar mg 283 285 279 279 203 203 199 199 

609 Titânio Solo mg 14,8 14,9 14,6 14,6 10,6 10,6 10,4 10,4 

610 Titânio, íon Água g 25,6 25,8 25,2 25,2 18,4 18,3 18 18 

611 TOC, Total Organic Carbon Água g 654 659 645 644 470 468 459 461 

612 Tolueno Ar g 1,48 1,49 1,46 1,46 1,06 1,06 1,04 1,04 

613 Tolueno Água g 1,07 1,08 1,06 1,06 0,773 0,77 0,754 0,757 

614 Tolueno, 2-cloro- Ar µg 1,77 1,78 1,74 1,74 1,27 1,26 1,24 1,24 

615 Tolueno, 2-cloro- Água µg 3,59 3,62 3,54 3,54 2,58 2,57 2,52 2,53 

616 
Transformação, de culturas 

arvenses, não irrigadas 
Matéria pr mm2 476 480 469 469 342 341 334 335 

617 
Transformação, do local de 
despejo, aterro de material 

residual 
Matéria pr sq.in 899 908 887 887 646 645 632 634 

618 
Transformação, do local de 
despejo, aterro de material 

Matéria pr mm2 72,3 72,8 71,3 71,2 51,9 51,7 50,7 50,9 

619 
Transformação, do local de 
despejo, aterro de material 

residual 

Matéria pr mm2 551 548 538 538 395 390 383 384 

620 
Transformação, do local de 
despejo, aterro de material 

residual 
Matéria pr mm2 463 466 457 456 333 331 325 326 
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621 
Transformação, do local de 

despejo, aterro sanitário 
Matéria pr mm2 13,9 14,1 13,8 13,8 10,1 10 9,81 9,85 

622 
Transformação, do local de 

despejo, compartimento 
escabio 

Matéria pr mm2 55,9 56,3 55,1 55,1 40,2 40 39,2 39,4 

623 Transformação, da f loresta Matéria pr m2 81,4 82,2 80,3 80,3 58,5 58,4 57,2 57,4 

624 
Transformação, de f loresta, 

extensa 
Matéria pr cm2 555 559 548 547 399 397 389 391 

625 

Transformação, de f loresta, 

intensiva, de corte 
transparente 

Matéria pr mm2 96,4 96,2 94,2 94,3 69,2 68,5 67,1 67,4 

626 
Transformation, from 

industrial area 
Matéria pr mm2 803 810 792 792 577 575 563 566 

627 
Transformação, da área 

industrial 
Matéria pr mm2 1,1 1,11 1,08 1,08 0,788 0,785 0,769 0,773 

628 
Transformação, da área 

industrial, benthos 
Matéria pr mm2 0,676 0,681 0,669 0,666 0,486 0,484 0,474 0,477 

629 
Transformação, de área 

industrial, construída 
Matéria pr mm2 1,15 1,16 1,14 1,14 0,829 0,826 0,809 0,813 

630 
Transformação, de 

pastagem e prado 
Matéria pr m2 81,3 82 80,2 80,2 58,4 58,2 57,1 57,3 

631 
Transformação, de 
pastagem e prado, 

intensiva 
Matéria pr cm2 40,8 41 40,1 40,1 29,3 29,1 28,5 28,7 

632 
Transformação, de 
pastagem e prado, 

intensiva 
Matéria pr mm2 474 478 467 467 340 339 333 334 

633 
Transformação, do mar e 

oceano 
Matéria pr cm2 567 572 559 559 408 406 398 400 

634 
Transformação, de 

arbustos, esclerófilos 
Matéria pr cm2 27,3 27,5 26,9 26,9 19,6 19,5 19,1 19,2 

635 
Transformação, da f loresta 

tropical 
Matéria pr mm2 96,4 96,2 94,2 94,3 69,2 68,5 67,1 67,4 

636 
Transformação, de 

desconhecido 
Matéria pr cm2 356 266 271 283 246 201 201 201 

637 
Transformação, para 

cultiva 
Matéria pr cm2 76 76,7 75 75 54,6 54,5 53,4 53,6 

638 
Transformação, para 

culturas arvenses, não 

irrigadas 

Matéria pr sq.in 900 908 888 888 647 645 632 635 

639 
Transformação, para 

cultivo, sem irrigação, em 
pousio 

Matéria pr mm2 88,3 88,8 87 86,9 63,4 63,1 61,9 62,1 

640 
Transformation, to dump 

site 
Matéria pr cm2 36,7 37 36,2 36,2 26,4 26,3 25,7 25,9 
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641 
Transformação, para 

despejar o site 
Matéria pr cm2 567 572 559 559 407 406 398 400 

642 
Transformação, para 

despejar o local, aterro de 
material inerte 

Matéria pr mm2 551 548 538 538 395 390 383 384 

643 
Transformação, para 

despejar o local, aterro de 
material residual 

Matéria pr mm2 463 467 457 456 333 331 325 326 

644 
Transformação, aterro 

sanitário, aterro sanitário 
Matéria pr mm2 13,9 14,1 13,8 13,8 10,1 10 9,81 9,85 

645 
Transformação, para 

despejar o local, 

compartimento escabio 

Matéria pr mm2 55,9 56,3 55,1 55,1 40,2 40 39,2 39,4 

646 
Transformação, para 

f loresta 
Matéria pr cm2 34,3 13,7 15,7 18,6 22,3 12,3 13,1 13 

647 
Transformação, para 

f loresta, intensiva 
Matéria pr cm2 51 51,3 50,2 50,2 36,6 36,5 35,7 35,9 

648 
Transformação, para 

f loresta, intensiva, 
desobstruída 

Matéria pr mm2 96,4 96,2 94,2 94,3 69,2 68,5 67,1 67,4 

649 
Transformação, para 

f loresta, intensiva, normal 
Matéria pr cm2 497 501 491 490 357 356 349 350 

650 
Transformação, f loresta, 

intensivo, ciclo curto 
Matéria pr mm2 96,4 96,2 94,2 94,3 69,2 68,5 67,1 67,4 

651 
Transformação, 

heterogênea, agrícola 
Matéria pr cm2 83,5 84,2 82,3 82,3 60 59,8 58,6 58,8 

652 
Transformação, para área 

industrial 
Matéria pr cm2 55,8 56,3 55,1 55,1 40,2 40 39,2 39,4 

653 
Transformação, para área 
industrial, benthos 

Matéria pr mm2 24,6 24,5 24 24 17,6 17,4 17,1 17,2 

654 
Transformação, para área 

industrial 
Matéria pr cm2 67,1 67,2 66 65,9 48,2 47,8 46,9 47,1 

655 
Transformação, para área 

industrial, vegetação 
Matéria pr cm2 14,4 9,5 9,89 10,5 9,76 7,36 7,46 7,46 

656 
Transformação, para o 

local de extração mineral 
Matéria pr m2 81,4 82,2 80,3 80,3 58,5 58,4 57,2 57,4 

657 
Transformação, pastagem 

e prado 
Matéria pr mm2 192 193 189 189 138 137 135 135 

658 

Transformação, para 

cultivo permanente, fruta 
intensiva 

Matéria pr mm2 53,3 53,2 52,1 52,2 38,3 37,9 37,1 37,3 

659 
Transformação, para mar e 

oceano 
Matéria pr mm2 1,1 1,11 1,08 1,08 0,788 0,785 0,769 0,773 

660 
Transformação, arbustos 

terrestres, esclerófilo 
Matéria pr cm2 10,8 10,8 10,6 10,6 7,78 7,71 7,57 7,6 
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661 
Transformação, área de 

trânsito, aterro de trilho  
Matéria pr mm2 55,2 55,6 54,8 54,4 39,7 39,5 38,7 38,9 

662 
Transformação, área de 
trânsito, rede ferroviária 

Matéria pr mm2 60,7 61,1 60,3 59,8 43,6 43,4 42,6 42,8 

663 
Transformação, área de 

trânsito, aterro de estrada 
Matéria pr mm2 586 590 578 577 421 419 411 413 

664 
Transformação, área de 
trânsito, rede rodoviári 

Matéria pr cm2 64,8 63,6 62,4 62,6 46,4 45,4 44,6 44,7 

665 
Transformação, para 

desconhecido 
Matéria pr m2 81,3 82 80,2 80,2 58,4 58,2 57,1 57,3 

666 
Transformação, para o 
urbano, construído de 

forma descontínua 

Matéria pr mm2 7,63 7,69 7,52 7,52 5,48 5,46 5,35 5,38 

667 
Transformation, to w ater 

bodies, artif icial 
Matéria pr cm2 60 45,2 45,9 48 41,4 34 34,1 34,1 

668 
Transformação, a corpos 

d'água, artif icial 
Matéria pr cm2 37 37,3 36,5 36,4 26,6 26,5 25,9 26,1 

669 
Compostos de 
tributilestanh 

Água mg 11,1 11,2 11 11 8 7,97 7,81 7,84 

670 
Compostos de 

tributilestanh 
Água mg 20,5 20,7 20,2 20,2 14,7 14,7 14,4 14,4 

671 Trimetilamina Ar ng 41,6 42 41,1 41,1 29,9 29,8 29,2 29,3 

672 Trimetilamina Água ng 99,9 101 98,5 98,5 71,8 71,6 70,1 70,4 

673 Tungstênio Ar mg 1,72 1,73 1,69 1,69 1,23 1,23 1,2 1,21 

674 Tungstênio Água mg 264 266 261 260 190 189 185 186 

675 Ulexite, no chão Matéria pr mg 96 96,8 94,7 94,6 69 68,8 67,4 67,6 

676 Urânio Ar µg 38,5 38,7 37,9 37,9 27,6 27,5 26,9 27,1 

677 Uranium-234 Ar Bq 14,6 14,7 14,4 14,4 10,5 10,5 10,2 10,3 

678 Uranium-234 Água Bq 27,8 28 27,3 27,3 19,9 19,9 19,5 19,5 

679 Uranium-235 Ar mBq 708 713 697 697 509 506 496 498 

680 Uranium-235 Água Bq 45,8 46,1 45,1 45,1 32,9 32,8 32,1 32,2 

681 Uranium-238 Ar Bq 23,5 23,7 23,1 23,1 16,9 16,8 16,5 16,5 

682 Uranium-238 Água Bq 83,7 84,4 82,5 82,5 60,2 59,9 58,7 59 

683 Uranium alpha Ar Bq 68,2 68,7 67,2 67,2 49 48,8 47,8 48 

684 Uranium alpha Água kBq 1,33 1,34 1,31 1,31 0,957 0,954 0,935 0,938 

685 Uranium, no solo Matéria pr g 5,1 5,14 5,03 5,03 3,67 3,65 3,58 3,59 

686 Ureia Água µg 4,4 4,44 4,34 4,34 3,16 3,15 3,09 3,1 

687 Vanádio Ar mg 646 652 638 637 465 463 454 456 

688 Vanádio Solo µg 423 427 417 417 304 303 297 298 

689 Vanádio, íon Água g 2,91 2,93 2,87 2,87 2,09 2,08 2,04 2,05 

690 Vermiculita, no solo Matéria pr mg 22,3 25,1 24,7 25 18,2 18 17,6 17,7 



200 

 

(continua) 
Nº Substância Compartimento Unidade REF 30 Mpa 75ADF 75ADF 25  CCA 75ADF 25CV REF 40 Mpa 75ADF  75ADF 25% CCA 75ADF 25 CV 

691 

COV, compostos orgânicos 

voláteis, origem não 
especif icad 

Água g 3,03 3,05 2,99 2,99 2,18 2,17 2,13 2,13 

692 

 Volume ocupado, 
repositório f inal para 

resíduos radioativos de 
baixa atividade 

Matéria pr cm3 10,5 10,6 10,4 10,4 7,56 7,53 7,38 7,41 

693 

Volume ocupado, 
repositório f inal para 

resíduos radioativos de 
baixa atividade 

Matéria pr cm3 2,66 2,68 2,63 2,62 1,91 1,91 1,87 1,88 

694 Volume ocupado, repositóri Matéria pr m3 6,09 6,12 5,99 5,99 4,37 4,35 4,27 4,28 

695 
Volume occupied, 

underground deposit 
Matéria pr cm3 10,1 10,2 9,95 9,94 7,25 7,22 7,08 7,1 

696 Água Ar kg 1,84 1,86 1,82 1,82 1,33 1,32 1,3 1,3 

697 
Água, cooling, unspecif ied 

natural origin/m3 
Matéria pr m3 11,6 11,7 11,5 11,5 8,37 8,34 8,17 8,21 

698 Água, lago Matéria pr dm3 878 888 868 869 633 631 618 621 

699 
Água, process, unspecified 

natural origin/m3 
Matéria pr cu.in x 268 x x x x x x 

700 Água, rio Matéria pr m3 2,42 2,45 2,4 2,4 1,75 1,74 1,71 1,71 

701 Água, salgada Matéria pr dm3 396 399 391 391 285 284 278 279 

702 Água,salgada, solo Matéria pr dm3 111 112 110 110 79,8 79,6 78 78,3 

703 
Water, turbine use, 

unspecif ied natural origin 
Matéria pr Nm3 2,78E3 2,8E3 2,74E3 2,74E3 2E+3 1,99E3 1,95E3 1,96E3 

704 
Water, unspecif ied natural 

origin/m3 
Matéria pr dm3 854 523 550 596 576 413 422 421 

705 Água, no solo Matéria pr dm3 592 603 590 590 430 429 420 422 

706 Madeira, hard, standing Matéria pr cu.in 186 188 184 184 134 133 131 131 

707 
Madeira, primary forest, 

standing 
Matéria pr mm3 998 996 976 977 716 709 695 698 

708 Madeira, soft, standing Matéria pr cu.in 467 471 461 460 336 334 328 329 

709 
Madeira, unspecif ied, 

standing/m3 
Matéria pr mm3 11,8 11,7 12,1 11,6 8,48 8,35 8,25 8,34 

710 Xenon-131m Ar Bq 302 302 296 296 217 215 211 212 

711 Xenon-133 Ar kBq 9,5 9,47 9,27 9,28 6,81 6,74 6,61 6,63 

712 Xenon-133m Ar Bq 43,9 44,2 43,2 43,2 31,5 31,4 30,8 30,9 

713 Xenon-135 Ar kBq 3,9 3,89 3,81 3,82 2,8 2,77 2,72 2,73 

714 Xenon-135m Ar kBq 2,29 2,28 2,23 2,23 1,64 1,62 1,59 1,6 

715 Xenon-137 Ar Bq 41,2 40,6 39,9 40 29,5 29 28,4 28,6 

716 Xenon-138 Ar Bq 374 371 363 364 268 264 259 260 

717 Xylene Ar g 2,84 2,86 2,8 2,8 2,04 2,03 1,99 2 
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718 Xylene Água mg 870 877 858 858 625 623 611 613 

719 Zinco Ar mg 456 458 449 449 328 326 319 321 

720 Zinco Solo mg 96,3 97,1 95 94,9 69,2 69 67,6 67,9 

721 Zinco-65 Ar µBq 267 262 257 258 191 187 183 184 

722 Zinco-65 Água mBq 658 645 633 635 471 461 452 454 

723 
Zinco, 9.0% in sulf ide, Zn 
5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in gr 

Matéria pr g 32 31,6 31,1 31 22,9 22,5 22,1 22,2 

724 Zinco, ion Água g 39,9 40,2 39,3 39,3 28,6 28,5 28 28,1 

725 Zirconium Ar µg 117 118 115 115 84,1 83,6 82 82,3 

726 Zirconium-95 Ar µBq 261 256 251 252 187 182 179 180 

727 Zirconium-95 Água mBq 7,62 7,47 7,33 7,36 5,45 5,33 5,24 5,26 

728 
Zirconium, 50% in zircon, 
0.39% in crude ore, in gr 

Matéria pr mg 1,16 1,17 1,19 1,15 0,834 0,829 0,817 0,825 

 


