XX I ENT MME

Natai-RN . novembro 2005.

ANÁLISE COMPARATIVA DA TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO
NA RECICLAGEM DA FRAÇÃO MINERAL DOS RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO.
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RESUMO
No Brasil, existem aproximadamente 12 us inas com escala de produção inferior a I 00 toneladas de traçào minera l
de RCD processado/dia. A reciclagem massiva depende de expan são de mercado pa ra os agregados de RCD
reciclados nos quais os de concreto c de argamassa são os mais atrativos pelo va lor do produto e pela capacidade de
absorver toda essa traçào reciclada sem que isso ultrapasse os 20'Y., do total consumido. O objctivo deste traba lh o e
comparar a tecn ologia de processam ento na reciclagem da tração minera l do RCD no Brasil c em alguns pai scs da
Europa e discutir alguns aspectos crít icos para o uso desses agregados reci clados cm concretos. Foram reali zados
est udos exploratórios na s usin as de Londrina, SantoAndré, São Paul o (ltaqucra), Vinhedo, Macaé, Piraci caba,
Campin as e Belo Hori zonte, além de uma loca li zada cm Sa lzburg- Áustria. Como conclusão, as usinas naciona is
são compostas basicamente por operações de cominuiçào c de separação por ta manho diferentemente das usinas
estrangeiras no tocante ao arranjo das operações unitá rias c no emprego d..: operações de concen tração. A triagem
dos resíduos de conc reto não é amp lamente prati cada tanto no Brasil como em países estrangeiros, além da
sepa ração do concreto armado requ..:rcr. cm alguns casos, uso de equipamentos complem en tares não previ stos
eom umente nas usinas. Deve-se controlar a presença de gesso c de ami an to no RCD mineral brasileiro. A catação da
fração não mineral do RCD, antes ou após a cominuiçào, é utili zada , seguido ou não de equipamento mecânico. O
uso de doi s estágios de cominuiçào pode otimizar o balanço de massa e as ca racterísti cas fí sicas (distribuição
granulométrica c densidade) dos agregados de RCD reciclados para uso cm concretos. O uso de classificadores a
úmido, na rea lidade nacional, pode ser interessant e para reduzir o teor de tinos presentes na fraçào miúda desses
agregados. A concentração gravíti ca, atra vés de jigues ou outros, pode ser em pregada para obte r agregados de RCD
reci clados adequados para uso cm ctmcrctos estruturais com valores accit úvc is de recuperação.

PALAV RAS-C HAVE: reciclagem; resíduos de construção c demoli ção; agregados recicl ados; concretos; tratamento
de minérios; us in as.
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INTRODUÇÃO
No Brasil , estima-se um mon tante de 6X,5 milhões de toneladas de resíduos de construção c demolição (RCD)
gerado por an o (Angulo e/ a!., 2004) sendo que a ti·açào de origem mineral que corresponde aos concretos ,
argamassas, tijolos c telhas cerâm icas, rochas naturais, solos entre outros representa 90°/c, da massa (Angul o e/ ai.,
2002). Prat icamente todos os países no mundo investem num sistema t(>rmal de gcren ciamcnto desses n:siduos para
redu zir os impactos ambientais associados tais como assoreamento de rios. entupimento de bueiros , degradação de
áreas urbanas, esgotamento de áreas de aterros em cidades de médio c grande porte, entre o utros. além do alto custo
econ ômico para os municípios devido à disposição ilega l dos resíduos na malha urban a (Pinto, 1999; Symonds,
1999; EC, 2000). Esse sistema considera a reciclagem (Conama, 2002; John e/ ai., 2004) c deve ser m assiva.
A base da reciclagem dessa fração é o Tratamento de Min érios que é a a rte de escolher a melhor scqüência de
operações unitárias (Chaves, 1999). No Brasil , existiam cm 2002 li usi nas de recicla gem municipai s (Lcvy, 2002) c
atualmcntc exi stem até mesmo algumas privadas. As escalas de produção das usinas nacionais são pequenas (men or
que I 00 toneladas de RCD processado/di a) (Angulo e/ ai., 2004). Assim. a reciclagem do RCD é ainda quase
insignificante frente ao montante gerado . .lú na Un ião Européia. países como a Holanda , Dinamarca, Alemanha têm
índi ces de reciclagem entre 50'V., e 90%, c pa íses com índices quase incipient es como Portugal c Espanha (EC.
2000).
Um aumento expressivo na taxa de n:ciclagcm nacional depende da expansão de mercados para os agregados de
RCD reciclados, nos quais os de concreto c de argamassa são os mais atrativos pelo valor do produto c pela
capacidade de absorver toda essa fraçào reciclada sem que isso ultrapasse os 20% do total consumido (Angul o e/ ai.,
2003). Os resíduos de construção c demolição são mai s um a f(mtc de matéria-prima alternati va para o sctor de
agregados naturais, contribuindo ainda para minimi zar os impactos ambientais desse sctor.

I. 1

Objetivo

Este trabalho tem por objetivo comparar a tecnologia de processa mento na reciclagem da !ração min era l dos
resíduos de construção c demolição (RCD) no Brasil c cm alguns pa íses da Europa c discutir al guns aspectos cr íti cos
para o uso desses agregados reciclados cm concretos.

2

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamen to das usinas de rec iclagem através de bibliografias nacionais c internaci onais sobre o
assunto c contatos com profissionai s c empresas que aluam nessa área. A partir desse levantamento, foram
rea li zadas visitas técni cas através de estudos exploratórios nas seguintes usinas: Londrina ( 1998), Santo Andréusina pil oto (2 000) , São Pa ulo- ltaqucra (2002) , Vinhedo (2002). Macaé (2003), Salzburg-Áustria (2004), e
Piracicaba, Campinas c as 2 usinas de Belo Horizonte (2005).
No estudo exploratório. as diversas operações unitárias, seus arranjos c capacidade de equipamentos das usinas
nacionai s inclusive balanço de massa dos produtos c procedimentos de análise de eficiência dessas operações e de
controle de qualidade toram a nali sados c comparados com os das usinas internacionai s disponíveis.
Em seguida , uma discussão é apresentada sobre os aspectos crí ti cos que influenc iam a qualidade dos agregados de
RCD reciclados produzidos c a viabilidade técnica do uso desses cm concretos.

3

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela I mostra as operações unitári as bem como os eq uipa mentos encontrados nas usin as de reciclagem
nacionais c intern acion ais.
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Tabela r Operações unitárias c equipame ntos e ncontrados em algumas usinas fixas nacionais c inte rnacionais
d e r eciclagem da fraçlio mineral d o RC D.
Usinas d e reciclage m

Santo André
São Paulo/Brasil

São Paulo(ltaquera)
São Paulo/Brasil

Vinhedo
São Pau Io/Brasii

Ribeirão Preto•
São Paui<YBrasil

Socon·o•
São Paulo/Brasil

Piracicaba
São Paulo/Brasil

Campinas
São Paulo/Brasil

Londrina
Paraná/Brasil

Belo Horizonte
(Pampullta)

Cominuiçlio
Britador de impacto
(lO t/h)
Britador de impacto
(100 t/h)
Britador de
mandíbulas
I(8 tth)
Britador de impacto
(30 tlh)
Britador de
mandíbulas
(2,5 tlh)
Moinho de impacto
Britador de
mandíbulas
Britador de impacto
tth)
Britador de impacto
Moinho de martelos
Britador de impacto
(30 tlh)

I(so

Separação por
tamanhos
Peneira
# 12,7 mm
Peneiras
# 40, 20 c 4,8 mm
Peneiras
1112,7, 9,5 e 4,8 mm

Concentração

Auxiliares

Catação (AC)

I TC

Catação (AC/PC)
Scp. Mngnélica
Catação (AC)

2TC

Cataçllo (A C)
~cp. magnética
Catação (AC)
Scp. magnética

I TC
I AP
Classificador
à úmido

Peneiras
# 12 7:9,5 c4.8 mm
Peneiras
#50, 25,4, 12,7 e4,8 mm
Peneiras
#4,8 mm
Peneiras

Cataçl!o (A C)
Scp_. magnética
Catação (AC)
S<!Q. ma&n ética
Catação (A C)

2TC

Cataçllo (AC)

1AP
1 TC

Nd

Catação (AC)

I TC

Nd

Catação (AC)
S<!Q. ma!lllética
Catação (AC)
Sep. Magnética (2)
"Scrubber"

I TC

Nd
Peneiras
# 20, 4,8 c 1,2 mm

1 TC
I AP

2TC
I TC

Minas Gerais/Brasil

Belo Hori::onte (Estoril}' Britador de impacto
Minas Gerais/Brasil
Macaé
Rio de Janeiro/Brasil
Alemanha"

"Sistema Hazemag"
Holanda'

Sal:burg
Áustria

(25 tlh)
Britador de impacto
I (6-8 tlh)
Britador de
mandíbulas (1°
estágio)
Britador de impacto
I(2• está~•io)
Britador de impacto
Britador de impacto

Escalpe
1112 e 120 mm.
Peneiras
# 45, 32, 16, 8 mm
Peneiras
# 80, 40, lO mm
Penerias
#32, 16c4mm

Catação (A C)
Scp. pneumática
Cataçllo (PC)
Jigue

TC (vários)

TC(8)
Rec. de água
Desaguador
Trat das lamas

nd s•gn•fica não-detectado
AC significa "antes da cominuição'' e PC significa "após a cominuição".
TC significa "transportadores de correia" c AP significa "abatedores de poeira"
1
Usina piloto. Atualmente desativada. 2 Conforme Zordan (1997). 3 Conforme Pinto (1999). 4 Fonte: L.Miranda.
s Realizada cm pilhas horizontais. 6 Conforme Muller (2003) 7 Conforme Hendriks (2000).
Com cxccção da usina de Socorro, todas as usinas nacionais são via seca c compostas por alimentação, catação,
comin ui ção, e, em a lguns casos, separação granu lométrica, separação ma&rnética de metais ferrosos c abatedores de
poeira. Em alguns países da Europa, as usinas de reciclagem por via seca são compostas pelas mesmas operações,
no entanto, as operações de concentração e de separação da fraçào não-mineral são mais eficientes (Jungmann et a/,
1997; llaniscb, 1998: Kohler; Kurkowski, 2000).

3.1

Classificação do RCD de origem mineral

O resíduo que chega na usina é submetido à análise visual, que pode levar a rejeição do carregamento caso a
quantidade de contaminantes seja elevado. Mesmo a~sim, caçambas com aparência superfic ial de natureza mineral
mas com quantidades elevadas de fi-ação não-mineral são freqüentemente recebidas conforme exemplificado na
Figura I a. A pesagem das caçambas pode redu? ir o tipo de problema relacionado à presença da fração não-mineral.

307

Angulo, S.C., Chaves, A.P., John, V. M., Almeida, S.L.M., Lima, F.M.R.S., Gomes, P.C.

Em algumas usinas nacionais foram encontradas frações como gesso de construção e amianto que são indesejáveis
no processo.
Na Europa, sugere-se classificar visualmente a fração de origem mineral do RCD em resíduos de concreto, resíduos
de alvenaria e resíduos mistos (Rilcm Recommcndation, 1994; Hendriks. 2000). Adicionalmente, na Alemanha,
sugere-se que os resíduos de alvenaria sejam ainda divididos em outr~ três classel> distintas (Muller, 2003). Na
norma técnica nacional (ABNT, 2004), recomenda-se que a fração mineral do RCD seja classificada, também de
forma visual, em resíduos de concreto, e mistos. No entanto, as usinas nacionais não utili?am esse tipo de
classificação. As usinas de reciclagem de São Paulo, de Vinhedo, e de Macaé c lassificam: a) resíduo cinza visualmente predominante de componentes de construção de natureza cimentícia e b) resíduo vermelho visualmente predominante de componentes de constrtJção de natureza cerâmica, especialmente do tipo vermelha.
A classificação dos resíduos de concreto ainda não é amplamente praticada visto que, mesmo na Holanda, que é um
pais que recicla em torno de 90% do RCD (Symonds, 1999), apenas 1% das empresas de demolição utilizam a
técnica de demolição scletiva. que permite separar esses resíduos dos demais tipos de resíduos minerais (Kowalczyk
eT a/., 2002). Além d1sso, as peças de concreto armado, quando armadas com aço (Figura lb) ou em tamanhos
incompatíveis com a alimentação, são de dificil britagem, podendo exigir redução prévia de tamanho por meio de
rompedores pneumáticos e até mesmo de maçaricos.
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F igura I Contaminação excessiva por mad eira em uma caçamba d e RCD com a parência mineral na
supe rflcie (a) e peça de concreto com quantidade elevad a de armadura de a ço (b) na usina d e r eciclagem de
Silo Pa ulo (ltaqucra).

3.2

Triagem da fração não-mineral do RCD

A triagem da fração não-mineral antes da cominuição do RCD é realizada por catação nas usinas nacionais c nas
usinas estrangeiras empregando urna etapa de pré-classificação por tamanho. No Brasil, ela é realizada sobre pilhas
cônicas ou sobre pilhas alongadas (Figura 2a). Na Holanda, ela ainda pode ser realizada por equipamento mccânico1
(Hendriks, 2000), que separa a fração leve pelo processo gravítico, através do efeito de rolagcm das frações em
rampa inclinada.
Essa triagem sobre pilhas cõnicas pode não ser a forma mais eficiente uma vez que ela resultou em agregados de
RCD reciclados nos quais os teores da fraçào nilo-mineral foram variáveis e atingiram valores até 3,5% na usina de
reciclagem pi loto de Santo André (Angulo; John, 2002).
Adicionalmente a triagem pré-comunição, uma triagem adicional é normalmente praticada. A cataçào adicional
pode ser realizada após a cominuição do RCD sobre transportadores de correia (Figura 2b) conforme diagnosticado
na usina de reciclagem de ltaquera. No entanto, observou-se que nesta catação é retirada somente parte da fração
grosseira (maior que 4,8 mm) presente no agregado de RCD reciclado. Existem processos mecanizados para a
separação da fração leve presente nos agregados de RCD reciclados: via seca ou via úmida. O equipamento, via
seca, é um classificador pneumático que separa a fraçào leve por corrente de ar, sendo a ascendente mais eficiente.
Ele pode ser colocado sobre os pontos de transferência das correias tran~portadoral> ou nas mesmas (Wilson, 1996;
Hanisch, 1998; Hendriks, 2000; Kohler; Kurkowski, 2000). O equ ipamento, via úmida, é de concentração gravítica,
1

hnp:l/www.thole.nl!products/engclslbt engl.htm
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o j iguc. Muller c Wienke (2004) investigaram o otimização do processo de jigagem para agregados de RCD
reciclados.

Figura 2 Cata çllo da fraçílo ni\o mineral do RC O sobre pilhas horizontais na alimentação da usina de
reciclagem de Belo Horizonte (a) e c atação d essa fração sobre as correias transportadoras após cominuição
do RCD na usina de reciclagem de São Paulo (ltaqucra) (b).

3.3

Escalpe e os circuitos de cominuiçiio

O escalpe em telas de 8 a lO mm, é empregado cm algumas usinas de reciclagem de RCD em países como Holanda
(Wilson, 1996; Hendriks, 2000), Alemanha (Kohler; Penzel, 1997), e Brasil.
Embora existam, na Europa, usinas2 com um ünico estágio de cominuiçào (britador de impacto) (Hendriks, 2000)
como no Brasil, são freqUentes usinas com cominuição em dois estágios, um primário com britador de mandíbulas e
outro secundário com britador de impacto (Muller, 2003) ou vice-versa (Hendriks. 2000).
Nesse caso, a cominuição secundária é empregada para otimizar a granulomctria dos agregados de RCD reciclados
para uso cm concretos (Grubl; Ruhl, 1998). Angu lo et af. (2003) diagnosticaram que esse tipo de cominuiçào
resultou cm agregados graúdos de RCD reciclados com di stribuição granulométrica mais adequada para uso em
concretos, conforme os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técn icas (ABNT). Além disso,
ele pode ser utilizado para otimizar o balanço de massa dos produtos porque, no Brasil, a fração granulométrica
maior que 25,4 mm, que não é convencionalmente utilizada cm concretos, pode representar até 45% da massa dos
agregados (Uiscn et ai., 2004).
Foi observado pelos curvas de lavabilidadc dos agregados graúdos de RCD reciclados que a combinação entre tipos
de cominuição (primária por impacto, secundária por mandíbula) pode tomar esses agregados mais densos. sem
alteração significativa da composição química c mineralógica (L1sen et ai., 2004). Assim, pode-se inferir, em
princípio, que os britadores de impacto trazem maior liberação entre pasta de cimento endurecida (mais porosa) c as
rochas naturais (menos porosa), pois, na ação mecânica, a fratura ocorre na interface entre as duas fases. Já os
britadores de mandíbula c da familia giratórios, a fratura ocorre por cisalhamento no plano principal de tensões, a
45" com a direçlio da compressão, independentemente das associações entre as fases.

3.4

Peneiramento ou classificação

As usinas de reciclagem nacionais e, grande parte das usinas estrangeiras, empregam pcnciramcnto a seco, através
de peneiras vibratórias inclinadas. ~ormalmcntc, emprega-se um conjunto de até 3 telas para a fração graúda. O
corte em malha acima de 20 mm é utilizado para se obter uma pedra-rachão normalmente empregada em atividadcs
de enchimento cm aterramentos. O corte cm malha de 12,7 mm ou 9.5 mm ~ utilizado para se produzir dois
diferentes tipos de britas recicladas. Somente a usina de Socorro emprega um cor1c na fração fina (malha de 1,2
mm) por direcionar sua produção para agregados miúdos de RCD reciclados para uso cm argamassas. Na Alemanha,
2

Empresa holandesa Van Bentum Recycfing Centrafe, cm Utrccht.
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uma usina exemplificada em Muller (2003) classifica os agregados em 4 frações graúdas distintas (malhas de 45,
32,16 e 8 mm) e outra fração menor que 8 mm.
Além disso, a fração fina(< 75 ).lm) não é removida c pode prejudicar a qualidade dos agregados de RCD reciclados
tanto pela presença de argilomincrais provenientes dos solos que podem ser misturados com a fração mineral do
RCD conforme diagnosticado na usina de reciclagem de Campinas como pela sua quantidade que pode aumentar a
demanda por água do concreto plástico.
Na fração graúda dos agregados de RCD reciclados processados na usina piloto de reciclagem de Santo André, foi
diagnosticada uma variabilidade significativa no teor de fmos c, em somente um caso, o valor foi superior ao limite
de 5% recomendado em alguns especificações para uso em concretos (Angulo, 2000). ~a fração miúda desses
agregados, os teores podem ser bem superiores alcançando valores acima de 30% da massa (Miranda; Selmo, 2003).
Wilson ( 1996), Hanisen ( 1998) e llcndriks (2000) recomendam o uso dos classificadores hidráulicos para retirada da
fração fina(< 0,15 mm). ~estes classificadores, as partículas são elutriadas por uma corrente ascendente de água. Os
equipamentos usuais utilizam até 120 m'/h de água para o processamento de60 a 100 tlh de sólidos (Hanisch, 1998).
Esse autor cita sobre o uso do classificador espiral, que tem a vantagem de utilizar uma quantidade menor de água,
em torno de 30 m'/h para processar 80 t/h de sólidos, c apresenta custo mais acessível.

3.5

..

Concentração de metais ferrosos.

A concentração de materiais metálicos ferrosos é realizada por separação magnética de baixa intensidade antes e/ou
após a cominuição (Wilson, 1996; Hanisch, 1998). No Brasil, e la é normalmente realizada após a etapa de
cominuição, nos pontos de transferência entre os transportadores de correia ou sobre os mesmos.

3.6

Concentração gravftica para melhoria da qualidade dos agregados de RCD reciclados

Carrijo (2005) confirmou que os concretos obtidos com agregados graúdos de RCD reciclados separados em
intervalos de densidade apresentam resistência mecânica distinta para uma mesma relação água/cimento ou
consumo de cimento, sendo um parâmetro relevante para o controle de qualidade dos agregados para uso em
concretos. A Figura 3 mostra que a diferença nos resultados de resistência média à compressão dos concretos pode
chegar n 17,56 MPa para a relaçllo ale=0,4. As resistências médias dos concretos com agregados no intervalo "d>
2,2" silo semelhantes às dos concretos preparados com agregados naturais. Eles podem ser empregados em
concretos estruturais convencionais com resistência mecânica superior a 20 MPa.

n~~~l
d>2,S

I

I

I

~~=:r=::J

i 2.2«1<2.5~~
~

QCa500~'ouoicoO.•

1,9«1<2.2 , . . -

~c

..oOJ<giM'o••'c•o.sl

d<1,9

- - -,
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ResiOiênoie m6dla à compre"&o (MPa)

Figura 3 Resistência média à compressão d os concretos em função dos agregados gr aúdos separados por
densidade para d iferentes relações ale.
A massa acumulada dos agregados graúdos de RCD reciclados oo intervalo de densidade "d> 2,2" variou
aproximadamente de 50 a 95%. Do ponto de vista industrial, essa concentração pode ser obtida através de
equipamentos gravfticos como jigue ou outros. Neste caso, os jigues podem trabalhar numa faixa de variação
granulométrica de 2 a 32 mm, compreendendo a fração graúda e miúda dos agregados de RCD reciclados 3 •

3

http://www.allmineral.com
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4

CONCLUSÕES

As usinas nacionais de reciclagem da !ração mineral do RCD como agregados são wmpostas bas icamente por
operações de cominuiçào c de separação por ta manho. Elas são diferentes das usinas est rangeiras no arranjo das
operações unitárias c no emprego de operações de concentração da rraçào mais leve presente dos agregados de RC D
reciclados.
A classificação do RCD mineral proposta pelas especificações estrangeiras não é comumcnte empregada no Brasil.
A triagem dos resíduos de concreto não é ampl amente praticada. No Brasil. devido a pouca prática de gestã o de
resíduos de construção, podem existir teores elevados da !ração não-minera l cm caçambas de RCD mineral, além da
separação do concreto armado requerer. cm a lguns casos, uso de equipamentos comp lementares não previ stos
comumcnte nas us inas. Na realidade nacional, é necessário controlar a presença de gesso c de a mianto no RC D
mineral.
A cataçào da traçào não mineral pode ser reali zada antes e/ou após a cominuição. Quando realizada antes da
cominuiçào, ela é reali zada de diferen tes forma s: sobre pilhas cónicas, sobre pilhas alongadas, através de uma préclassificação por tamanho (escalpe ou não) na llolanda c na Alemanha, seguido ou não de equipamento mecânico. A
eficiência da caiação prec isa ser ava liada.
No Brasil , apenas um circuito de britagcm é utili zado: por impacto ou por mandíbula. Na Alemanh a c na Hol an da,
ex istem usinas com dois estágios de britagcm 4ue podem otimizar, na rea lidade nacional. o balanço de massa c as
características tisi cas (distribuição granulométrica e den sidade) dos agregados de RCD recicl ados para uso em
concretos. O uso de classificadores a úmido na realidade nacional pode ser interessante para reduz ir o teor de finos
presentes na rração miúda desses agregados.
Não existem dados di sponí vei s sobre a eficiência da separação magnética sobre tran sportares de correia ou sobre os
pontos de transferência dos mesmos . A concentração gravíti ca , através de jigucs ou outros, pode ser empregada para
obter agregados de RCD reciclados ade4uados para uso em concretos estruturais com valores aceitáveis de
recuperação.
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