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RESUMO 

A crescente consc icntizaçào do setor da construção civil na minimização dos resíduos produzidos nos cante iros de 
obras, resultou na reava liação do processo construtivo utili zado no país, tornando-se necessário mudanças c 
reava liação do s istema ad ministrati vo onde a formação de mão-de-obra qualificada e a selcçào criteriosa dos 
materiais a serem utili zados, conferindo ao empreendimento qualidade c conti abi lidade. Desta forma, a 
multidisciplinaridadc característica a solução dos problemas, indica que a so lução penneia varias áreas do 
conhec imento. onde pro li ssionais de formações diversas contribuem para a implantação de s istemas integrados de 
gerenciamento am biental. Assim, o presente estudo apresenta o desenvo lvimento de processo para a produção de 
areia artificial obtida através do bcncliciamcnto dos res íduos da construção civil, baseado em operações unitárias de 
tratamento de minérios. A obtenção de resu ltados satisfatórios nos ensaios mecânicos em corpos de prova 
submetidos a es forços de compressão c traçào indica a viabi lidade de utilização do produto reciclado na substi tuição 
parcial c cm a lguns casos total , da areia natural na produção de argamassas c concretos portland. O desempenho 
observado cm ensaios rea lizados com argamassas com idades superiores a 45 dias, com melhorias de até 20'%, é 
just ificada através da presença de atividade pozolânica adicionando ao material um acrésc imo na adesão entre a 
pasta c o agregado, reduzindo as micro-fissuras ocas ionadas pela retraçâo da matriz cimentíci a no processo de 
hidratação. 

PALAV RA S-CHA VE: RCD, Reciclagem, Resíduos, Fluxograma de beneliciamento 
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l.INTRODUÇÃO 

Com a entrada cm vigor da resolução n"307 do CONAMA MME a questão do gerenciamento dos resíduos da 
construção civil suplantou a discussão ambiental para participar das discussões jurídicas tendo em vista a aplicação 
desta normativa. 

O mercado da construção civil se apresenta como uma das melhores alternativas para o consumo dos materiais 
reciclados, pois a ati v idade de construção é realizada cm qualquer região, o que já reduz custos como o de transporte. A 
engenharia busca o desenvolvimento de tecnologias que proporcionem a implantação de sistemas para o beneficiamento 
dos resíduos buscando a melhor e1iciência na recuperação dos minerais presentes na característica heterogeneidade de 
sua composição. 

Algumas utilizações dos resíduos de construção já são bem difundidas. como a utilização cm base c sub-base de 
pavimentos, produção de concretos magros sem fins estruturais, produção de blocos de concreto. utilização cm projetas 
de drenagem. entre outros. Todavia, muitos autores concordam que o mercado dos resíduos de construção deve crescer 
c, cm paralelo a isso, que a sua utilização no concreto é sem dúvida uma das melhores alternativas para que tal 
propósito seja alcançado. 

Desta forma torna-se de suma importância que o beneficiamento não seja apenas um processo de cominuição do 
material, mas que englobe uma gama de operações unitárias que possibilitem a obtenção do agregado reciclado dentro 
dos padrões necessário para o uso con1iávcl, o desenvolvimento de fluxogramas para o beneficiamento do resíduo de 
construção e demolição, baseado na experiência do tratamento de minérios, deve adequar a diversidade de aplicações do 
agregado reciclado onde critérios de classificação, tais como granulometria c composição determinam a eficiência do 
uso, possibilitando um maior espectro de utilização desta '"nova matéria prima". 

A denominação '"agregados para a construção civil" é empregado no Brasil para identificar um segmento do setor 
mineral que produz matéria-prima mineral bruta ou beneficiada de emprego imediato na indústria da construção civil. 
São basicamente a areia. argila, c a rocha britada, a ABNT NBR 7211 fixa as características exigíveis na recepção e 
produção de agregados, miúdos e graúdos, de origem natural encontrados fi·agmcntado ou resultante da britagem de 
rochas. definindo agregado miúdo como areia de origem natural ou resultante da britagem de rochas estáveis, ou a 
mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira ABNT de 4,Xmm e ticam retidos na peneira ABNT de 0,075mm e 
agregado graúdo como pedregulho ou brita proveniente de rochas estáveis, ou a mistura de ambos, cujos grãos passam 
por uma peneira de malha quadrada com abertura nominal de !52 mm c ticam retidos na peneira ABNT de 4,Xmm. 

Segundo Sjostróm (2000), a construção civil, que no Brasil, é um dos setorcs de maior vulto na sociedade, chegando a 
contribuir com cerca de 25% do PIB, na Comunidade Euroréia chega a envolver 30 milhões de operários, sendo o 
maior sctor econômico c considerado um dos maiores agentes de degradação do meio ambiente. 

Desta forma este trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de tluxograma para bcneticiamento de resíduos da 
construção civil visando à produção de agregados miúdos para a confecção de argamassas c concretos. enfatizando a 
produção de agregado reciclado miúdo, devido o melhor aproveitamento e resultados obtidos cm relação ao agregado 
reciclado graúdo. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Vários estudos fóram realizados para utilização de resíduos de construção c demolição na produção de concreto e 
argamassas, algumas organizações internacionais de pesquisa já possuem, inclusive, normas para utilização deste 
resíduo na construção, como é o caso do Japão e a Holanda. Países como a Alemanha (um dos precursores do uso de 
resíduos de demolição), Estados Unidos, Dinamarca, França, Bélgica e Inglaterra já fazem uso deste tipo de resíduo e 
têm muitos estudos sobre a utilização do material e o seu comportamento. A Holanda. Dinamarca c Bélgica já reciclam 
hoje mais de 80 o;;, dos seus resíduos de construção e demolição, enquanto em países como a Grécia. Irlanda. Portugal e 
Espanha esse percentual não chega a 5 o;., (Dorsthorst c Hcndriks. 2000). No Brasil o uso deste tipo de resíduo ainda é 
bastante restrito, e os estudos para utilização do material estão no inicio. mas este panorama tende a mudar dentro em 
breve. 

Estudos já realizados indicam que a substituição de até 30'Yo dos agregados naturais por agregado reciclado de resíduo 
de construção não altera significativamente as propriedades dos concretos produzidos, sendo esta, então, a forma mais 
simples e econômica de utilizar estes agregados. Segundo Banthia e Chan (2000) as diferenças entre as propriedades 
dos concretos reciclados c convencionais dependem, entre outras variáveis. do teor de agregado natural substituído, das 
características dos agregados reciclados utilizados, da quantidade de contaminantes presente no agregado e da 
quantidade de finos incorporada. 
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Allbeman (2002), propõe que o RCD deve ser separado no local gerado e separado por categoria (vidro, madeira, papel, 
etc.) dando ênfase ao gerenciamento dos resíduos e posteriormente tratá-los separadamente. 

Chen et ai (2003) propõe, em função da heterogeneidade da composição do material, um fluxograma que faça a 
separação através de classificadores e peneiras. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a objetivo de avaliar a composição do resíduo, selecionou-se amostras representativas, em cinco dias consecutivos 
onde os resultados demonstram a heterogeneidade do material. Figura I 
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Figura 1- Composição do RCD em função do peso. 

Madeira 

Entende-se que os resultados variam de acordo com o local de geração dos residuos, devido à regional ização das 
técnicas construtivas e da variação das classes sociais, que interferem diretamente na composição dos resíduos, devido à 
diferença de materiais utilizados por cada classe. 

Aproximadamente 65% do material apresenta grãos com dimensões superiores a I O mm, constatou-se nas partículas 
menores um alto grau de contaminação devido à presença de matéria orgânica, possivelmente oriunda de obras de 
escavação. 

3.1 Propriedades Físicas do ARM (Agregado Reciclado Miúdo) 

3.1.1 Massa Específica 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), a massa unitária aproximada dos agregados miúdos comumentc utilizados em 
concreto, varia de 1,30 a 1,75kg/dm' , onde os valores obtidos nos ensaios, obtendo valores de I ,39 kgldm', 
corroborando com a bibliografia. 

3.1.2 Absorção de Água 

Esta é uma das características mais importantes a ser ava liada, uma vez que o teor de absorção de água pelo agregado 
pode alterar significativamente fator ãgualciroeoto (NC) da mistura provocando um acréscimo na porosidade do 
concreto endurecido reduzindo, de forma considerável, sua resistência aos esforços mecânicos. 

Como o agregado analisado é de granulometria < 4,3mm, a composição, se oriundo de resíduos cimentícios ou 
cerâmicos, tomou-se falor secundário, uma vez que com a fragmentação ocorreu a liberação dos minerais, 
proporcionando uma uniformidade na composição, que pode ser verificada nos ensaios de caracterização el(ecutados. 

Desta forma, enc-ontrou-se um taxa de absorção d'água média de 6,78%, bastante superior a da areia que esta próxima a 
I ,3%, conflfl11ando a necessidade de avaliar o fatorA/C no cálculo. 
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3.1.3 Morfologia dos Grãos 

Conforme a norma DNER-ME 086194, a forma das partículas de um agregado é um dado relevante, onde à presença de 
formas indesejáveis (lamelares ou alongadas), podem ocasionar detemunndas anomalias na argamassa produzida, além 
da variação no teor de aglomerante necessário cm uma mesma mistura. 

O limite permissível para percentagem de lamelares varia entre 35% e 40%, onde o Índice de Forma - lF é a relação 
entre os tamanhos máximo e mínimo do grão. 

Estes ensaios são padroni.~:ados como ensaio de cubicidadc para avaliação de forma das partículas, segundo a norma 
DNER-ME 086'94. Os parâmetros a serem considerados serão os seguintes: 

• Lamelar- menor que 600/o da dimensão média; 
• Alongada- 80% maior que a dimensão mâxima; 
• Cúbica a razão entre dimensões maior que 60%. 

Para obter-)e resultados mais precisos, utilizou-se técnicas de análise digital de imagens, com a utilização de scaner 
para digitalização, onde as partículas foram depositadas e as imagens coletadas e analisadas através do software KS 400 
classificando o grão por tamanho e fonnato, calculando automaticamente o JF. 

Tendo em vista a predominância da forma cúbica, corno pode ser observado através dos resultados de IF. analisaram-se 
os materiais em MEV (microscópio eletrônico de varredura) para verificar, com maior precisão, os resultados obtidos. 

Pode-se observar o formato, preferencialmente, cúbico dos grilos e a alta grau de rugosidade (Figu.ra 2), comprovando 
os resultados obtidos, provocado pela fragmentação do resíduo e, conseqüentemente, a liberação dos minerais 
constituintes, aumentando, significativamente, a ãrea de contato do agregado com a matriz cimentícia, melhorando, 
desta forma, sua adesão. 

Figura 2 Fonnato das partículas e área superficial do Agregados Reciclados 

3.1.4 Composição 
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Figura 3- Difraçi!o de raios X do material com matriz cinaentícia e base argi lornineral 
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O RCD é composto basicamente de materiais com matrizes cimcnticia (argamassas, concretos) c argilomincrais (tijolos, 
telhas): os outros constituintes. areia e rocha, sào silicatos cristalinos de origem sedimentar. ígnea c metamórfica, onde a 
composição química predominante é dióxido de silício. Analisando os dois principais componentes do RCD. concreto c 
argamassas, que possuem base cimentícia. além dos ccrümicos argilosos, li.mun encontradas semelhanças significativas 
cm sua composição. Observando que cm uma ütixa granulométrica menor que Smm, a presença de quartzo é 
significante. isto ocorre devido a constituição dos compósitos presentes no RCD que. cm sua maioria. são l"ormados por 
este material. Assim. conclui-se que na li.mna de agregados miúdos. para tamanhos de grãos menores que 4,76mm, a 
utilização do agregado reciclado é perfeitamente viúve!. uma vez que as propriedades apresentadas assemelham-se as da 
areia, agregado miúdo natural1nais utilizado na produção de concretos c argamassa, para utilizaçüo na construção civil. 

3.2 Beneficiamento- cominuição c classiticaçào granulométrica 

O processo de cominuição é baseado nas forças atuantes na fragmentação, onde um material é rompido através de 
cargas de compressão, atrito c flexão aplicada. Como cada material possui características mecânicas diferentes, a 
energia consumida para a fragmentação varia cm função das características mineralógicas do material a ser cominuido. 
Tendo cm vista que as operações de cominuição são as que mais consomem energia, se toma imprescindível um bom 
dimensionamento dos equipamentos c do tipo de circuito a ser utilizado. visando uma melhor produção, aliada com o 
menor custo energético possível. 

O objetivo da cominuição, neste trabalho, não é a liberação de nenhuma espécie mineral, mas tão somente a redução do 
tamanho da partícula, de forma a atender a granulometria especificada no projeto. 

Uma vez que o RCD é caracteristicamente heterogêneo, mas o quartzo é o mineral de maior participação nesta 
composição, não houve necessidade de calcular o Wl (Work Index) adotando o padrão utilizado pela maioria dos 
fabricantes de equipamentos de britagem, Wl ~ 16kwh/t, que é referente ao gnaisse. 

Para dimensionar e tipo do britador a ser utilizado no processo, alguns parâmetros devem ser determinados. 

Distribuição Granulométrica da Alimentação - A distribuição granulométrica da alimentação influencia 
diretamente no desempenho do equipamento, caso o material apresente antes do processamento uma quantidade de 
finos maior que 30%, é aconselhável a realização de um escalpe prévio: por outro lado, a presença de blocos de 
dimensões maiores que as dimensionadas para alimentação, prejudicam o desempenho dos britadores, além de 
aumentar o desgaste de seus componentes. 
No caso do RCD a distribuição granulométrica da alimentação está 35% menor que 5mm, sendo necessário a 
separação destas partículas tinas. 
Conteúdo de Argila e Umidade- Após a retirada das partículas tinas, não houve alteração do processo. 
Densidade do Material - Como os britadores são dimensionados para trabalhar com materiais de densidade 2, 7 
t/m', a capacidade volumétrica deve ser corrigida utilizando a seguinte fórmula: 

Capacidade Real ~ Capacidade Nominal X 

3.2.1 Dimensionamento 

Densidade Real 

2,7 

Tendo em vista que aproximadamente 35%, das partículas encontram-se com granulometria inferior a IOmm, 
apresentando alto grau de contaminação por materiais orgânicos, definiu-se a necessidade do escalpe (remoção das 
partículas finas) desse material, anterior a etapa de britagem, desta forma, otimizando a capacidade do equipamento e 
reduzindo a presença de contaminantes. 

Sugere-se a utilização de grelha inclinada, com espaçamento de 25mm entre as barras, onde o material retido segue para 
a próxima etapa do processamento c o passante é descartado. Desta li.)fma, o RCD com granulometria superior a 25mm, 
é transportado através de correia, com velocidade de 0,3m/s, onde executa-se operação de separação manual para a 
remoção de materiais espúrios (plásticos, papéis, madeiras, metais e concreto armado) excluídos do processo. 

Em caso da presença de concreto armado, retira-se da correia transportadora para que faça a remoção do material 
metálico presente. 
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Sugere-se a instalação de placa magnética na correia transportadora a fim de se remover metais que possam ter passado 
pela separação manual , onde poderiam prejudicar o desempenho dos britadores. 

3.2.1.1 Dimensionamento de Britadores 

Para o dimensionamento utili zado nas operações de fragmentação, necessita-se determinar os parámetros iniciais a fim 
de possibilitar a utili zação das tabelas c curvas fornecidas nos manuais dos fabricantes. 

Determinação da produção efetiva 

A produção efetiva da planta é calculada através da fórn1ula 

Onde: 
Q = Produção Efetiva 
C = Produção Estimada 

Q= C x K1 x Kz x K3 

K 1 = Tipo do Material (tab.8.01 Manual de Britagem Faço) 
K! = Modo de alimentação (tab.8.02 Manual de Britagcm Faço) 
K 1 = Jornada de Trabalho (tab.X.OJ Manual de Britagem Faço) 

Tabela I ·- Dados iniciais ajustados 
O da Alimcnta,~;ão APA Wi Tifo de circuito 

500mm 75 111111 16 kwh/t Abl..'rlo 

Britagem Primária 

2 
65 tíh 

Utili zando o critério de Taggart, onde se estabeleceu o critério da seleção dos britadores de mandíbulas ou giratório. 

X= vazão tfh 
APA 

Se X > 0.1 15 deve-se adotar o britador giratório, caso contrário indica-se o britador de mandíbula. 

Desta torma , o britador a ser utilizado nesta etapa é o de mandíbulas, onde a capac idade é calculada através da seguinte 
fórmula. 

Q=Q7 xAxBxCxD 

Onde 
Q7 =Capacidade de Tabela 
A = Densidade do Material (tab.2.01 Manual de Britagcm Faço) 
B = Work Index (tab.2.02 Manual de Britagem Faço) 
C = Fator de Alimentação (Graf2.0 I Manua l de Britagcm Faço) 
D = Fator de umidade (Graf.2.02 Manual de Britagem Faço) 
Desta forma define-se Q = 2,1J3Q1 

Assim Q = 2,03x 65= 13/,95m'lh no caso de utilizar-se um britador primário com APF 2" como forma de obter uma 
granulometria de saída máxima de 2" com uma produção aproximada de 130m'lh. que representa, no caso do RCD 248 
t/h para 98'Yo de eficiência. 

Após a britagem primária. o materia l retido na peneira de malha 3", representando 20% do material processado , é 
destinado a pilha de Agregado Reciclado Graúdo. O material passante nesta peneira segue para a britagem secundária. 

Britagem Secundária 

Os parâmetros para a determinação da britagem secundária são os mesmos da primária, diferindo apenas no di âmetro da 
alimentação e no produto, sendo assim, para esta tàse de britagem teremos: 
AP A = 20- 25 mm 
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No caso determinou-se um rebritador cônico que atende-se as determinações da alimentação e o produto final, desta 
forma , para este projeto, optou-se por um bntador cônico com produção aproximada de 19 - 25nt'lb e 80"/o de 
partículas < 5mm. 

Após o dimensionamento dos britadores, definem-se as peneiras que executarão n classificação granulométriea, 
separando o material processado por tamanho de grão. 

Seleçilo das Peneiras 

Tendo sido determinado, o beneficiamento em circuito aberto, com escalpe através de grelha vibratória com inclinação 
de 25" e afasLamento entre as barras de 25mm, o materia l retido seguirá para o beneficiamento e o passante será 
descartado. 

O circuito de c lassificação granulométrica realizada através de peneiras é calculado cm função do produto desejado e a 
produção da usina, como, segundo os manuais dos fabricantes, os equipamentos produzidos para uso cm plantas 
industriais possuem áreas superiores a 1,8 m2, adotou-se esta área, uma vez que segundo o cálculo. 

Para o cálculo das peneiras utilizou-se a formula indicada pelo Manual de Britagem faço 5° edição, que é baseado na 
vazão de alimentação da peneira. 

TxP 
A==----

CxMx Q. 

Após o cálculo o resultado encontra-se expresso na Tabela U. 

Tabela 11 Cálculo da área das cneiras 

Ptnt ira 
Área CakuJado Área 

locUnaçlo (lngulo) 
(m') Ajustada (m') 

11 25 mm • Grelha 4.67 5,00 19" 

*25mm 1,53 1.8 19" 

lfl9mm 1,36 1,8 IS" 
lltOmm 0,9 1,8 lO" 
"OS mm 1,12 1,8 lO" 

Locali7.açio 

Escalpe 
Após britador de 

secundário 
t"Ded 
2" Doo\( 

3° Deek 

Como o objctivo do trabalho é o processamento do RCD visando a produção de agregados para uso na construção civil, 
obteve-se como resultado a proposta do fluxograma (Figura 4), onde atende uma produção diária de 200t de resíduos, 
produzindo agregados de tamanhos variados, de 25mm, 19mm, IOmm e 5mm. ílstas são as granulometrias de maior 
utilização no setor da construção civil de módio c pequeno porte, que representa 80% do volume de obras no Brasil. 

Figura 4- Fluxograma de beneficiamento de RCD 
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4. CONCLUSÃO 

Visando atender as necessidades de municípios e empresas de pequeno e médio porte, projetou-se, a partir do 
fluxograma, uma usina móvel (Figura 5), de pequeno porte, com capacidade e facilidade de deslocamento, favorecendo 
uma melhor distribuição dos pontos de deposição dos resíduos no município, resultando na redução das áreas reservadas 
à este fim c, conseqUentemente, o investimento em equipamentos e logística. 

Figura 5 - Esquema de usina móvel para produção de agregados reciclados 

Deve-se considerar, para efeito dos cálculos dos equipamentos e eficiência do sistema, onde o material a ser 
fragmentado e classificado granulométricamente, possui, em sua gênese, uma heterogeneidade caracterlstica. 

Os resíduos de construção utilizados apresentaram, cm sua composição, grande quantidade de concreto (argamassa 
acrescida de rocha), argamassa (matriz cimenticia mais areia) c material cerâmico, as curvas granulométricas do 
agregado miúdo recic lado evidenciaram uma granulometria uniforme, aspecto considerado positivo para produção de 
argamassas, devido ao melhor arranjo existente entre as partículas. 

A massa específica dos agregados reciclados foi 5 % menor que a massa específica das frações do agregado natural e a 
massa unitária dos agregados reciclados foi inferior à massa unitária dos agregados naturais, entorno de 21%. Tais 
reduções nas massas específicas e unitárias do agregado reciclado ressaltam a necessidade de compensar o volume de 
material reciclado utilizado em misturas de concreto obtidas a partir de traços de concreto convencional. 

As taxas de absorção do agregado miúdo foram de 6,78%, muito próximas às atingidas por Leite (2001) que encontrou 
uma taxa próxima a 5,00% para agregados miúdos. 

Os procedimentos de adensamento e cura de concretos reciclados é semelhante aos dos concretos convencionais, 
mesmo possuindo uma massa especifica inferior a do agregado natural os ensaios demonstraram que este fator oilo 
afetou as propriedades da argamassa confeccionada com ARM. 

Desta fonna pode-se afirmar que argamassas e concretos com agregados reciclados obedecem ao comportamento da lei 
de Abrams, ou seja, quanto maior a relação NC, menor é resistência do concreto. 

Também, confirmou-se que o grau de hidratação do concreto influencia os resultados de resistência à compressão do 
concreto reciclado, da mesma forma que ocorre com o concreto convencional, porém em níveis diferenciados, devido a 
maior absorção de água pelo ARM onde o tempo de liberação é maior que o de cura nilo interferindo, após a correçilo 
do NC, no grau de hidratação, este fato foi observado por outros pesquisadores tais como Zordam (1997) e Grigoli 
(2001). 
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O concreto reciclado apresenta as maiores taxas de crescimento de resistência, dos 2X aos 91 dias, o que aponta a 
ex istência de atividade pozo l<inica da fraç~o miúda do agregado reciclado, devendo-se tomar cuidado apenas com a 
trubalhabilidadc das misturas do concreto no estado tl·csco. 

Os dados acima relatados vêm conlirmar os resultados apresentados por Chen et ai (2003 ). onde os concretos 
produzidos com agregados reciclados, quando submetidos a esforços de compressão e traçào , não diferenciam 
demasiadamente dos confeccionados com agregados naturais, estando, inclusive, dentro da faixa do desvio padrão. 

Corinaldcsi (2002), tambcm verilicou a e tici ência na adesão da argamassa executada com agregados reciclados, 
principalmente a partir de 70 dias, corroborando com os resultados obtidos indicam um crescimento da resistência 
esforços mecünicos conl(mm; o aumento da idade da argamassa, principalmente a partir do 9 1 di as onde a ati vidade 
pozolânica alua com mais int..:nsidade. 

Apesa r do bom comportamento apresentado pelos concretos reciclados no tocante às propriedades mecânicas avaliadas, 
outros estudos de vem se r rea li zados com o objetivo de conlinnar os resultados aqui apresentados. Devem ser 
consideradas outras propriedades mecânicas como fluência c retraçào c ainda os aspectos rel at ivos à durabilidade das 
misturas de concreto. 

De forma geral, conclui-se que o uso de agregados reciclados é perfeitamente viável para produção de argamassas e 
concretos, pelo menos do ponto de vista das propriedades mecimicas avaliadas. 

É importante ressaltar que as conclusôcs que constam neste tmbalho dizem respei to à utili zação de materiais com 
características peculiares. utilizados na produção de concretos em proporçôcs c técnicas de execução especíticas. 

Deste modo, seria interessante que novas pesqui sas, utili :t.ando metodologia s<.:mclhante, tossem reali zadas no intu ito de 
complementar os resultados aqui obtidos. 

Por fim, salienta-se que o uso de materiais reciclados para construção passa pelo incentivo à adoçào de tecnologias 
construti vas mais sustentáveis . O aumento na qualidade dos produtos obtidos na construção. a necessidade de uma 
manutenção adequada c a diminuição dos custos siio algumas das metas a serem a lcançadas , porém não se deve perder o 
foco dos principais quesitos a serem cumpridos: materiais com durabilidade superior e que sejam absolutamente 
rccidáveis . 

Desta forma a indústria da construção civil poderá crescer num ritmo mais sólido que o atual, evitando desta forma os 
aluais índices de desperd ício, atualmcn h.: estabelecidos cm 30'!1,,, inaceitáve l na economia globalizada onde a disputa de 
mercado prima pela qualidade e pela cliciência. 
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