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RESUMO 
 
Alguns concretos que usam agregados reciclados em sua composição têm 
demonstrado serem especialmente atrativos economicamente. O objetivo deste 
artigo é propor técnicas de processamento mineral para tratar concretos de 
demolição em plataformas de reciclagem, visando aumentar seu valor agregado. 
Técnicas de processamento mineral tradicionais como os jigues e outras como as de 
separação baseada em sensores (SBS) foram utilizadas, visando obtenção de 
agregados reciclados de qualidade superior oriundas dos Resíduos de Construção e 
de Demolição (RCD). Considerando o fluxo dos processos de separação, diferentes 
densidades e porosidades dos RCD foram obtidas. O ganho em densidade e a 
redução na absorção foram analisados e relacionados com as taxas de agregados 
reciclados utilizados na fabricação de concretos. A relação entre a umidade e a 
densidade dos agregados foi estudada para três diferentes níveis de qualidade. Os 
resultados obtidos mostraram que a substituição de agregados reciclados de baixa 
qualidade por agregados de qualidade intermediária tem potencial para promover 
um ganho em densidade na mistura da ordem de 4%. Por outro lado, se agregados 
reciclados de qualidade superior forem utilizados, a expectativa de ganho será da 
ordem de 8,4%. Como conseqüência, 34% na redução da absorção de água 
poderão ser obtidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: concretos reciclados; resíduos de construção e demolição; 
triagem de agregados. 
 
ABSTRACT 
 
Some concrete using recycled aggregates in its composition have proven to be 
especially economically attractive. The objective of this paper is to propose mineral 
processing techniques to treat Construction and Demolition Waste (CDW) for their 
revaluation. The degree of liberation is discussed, aiming technological 
characterization. Traditional mineral processing techniques such as jigs and new 
ones like sensor-based sorting (SBS) were used to obtain high-quality recycled 
aggregates. Considering the flow separation process, different densities and 
porosities of the recycled aggregates were obtained. The gain in density and a 
reduction in absorption were analyzed and related to the recycled aggregates rates 
used in the manufacture of new concrete. The relationship between the humidity and 
the density of the aggregates was studied for three different levels of quality of 
recycled aggregates. The results showed that substitution of low quality recycled 
aggregates by intermediate quality aggregates has the potential to promote a gain in 
density in the mixture of about 4%. On the other hand, if recycled aggregates used 
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have superior quality, the gain will be of about 8.4%. As a result, 34% reduction in 
water absorption can be obtained.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

1. INTRODUÇÃO 
 
A indústria da construção civil é a maior geradora de resíduos sólidos em nível 
mundial (Ulsen, 2013). Os RCD são gerados pelos processos de renovação, 
construção ou demolição de prédios comerciais ou residenciais, rodovias, pontes 
etc. Estes RCD geralmente são frequentemente subutilizados ou não utilizados, e 
podem se tornar um importante problema ambiental (Raoa et. al, 2007). Eles 
geralmente são estocados em aterros ou em camadas inertes de pavimentações, 
represas etc. 
 
Visando facilitar uma eventual classificação e/ou reciclagem de materiais, a 
separação ótica foi desenvolvida pela indústria de mineração para processar 
diferentes minérios. Gülsoy et al (2012) estudou a separação ótica em 
beneficiamento de carvões, obtendo sucesso para melhorar a separação em 
carvões com alto near gravity material (NGM), principalmente para materiais 
possuindo uma significativa diferença de cores. Ergün et al (2012) utilizou a 
separação ótica para beneficiar minérios de ferro e cromo, cujo objetivo era 
concentrar hematita que estava misturada com silicatos. Câmeras do tipo charge-
coupled device (CCD) foram utilizadas, com resultados positivos, como sensores 
para a separação óptica, abrindo novas possibilidades de separação em 
beneficiamento de minérios.  
 
Em áreas urbanas e regiões metropolitanas, a indústria de reciclagem de materiais 
de construção tem utilizado plataformas estacionárias para tratar os RCD. Produtos 
relativamente puros, com agregados de qualidade, são produzidos utilizando 
equipamentos específicos para reciclagem. Considerando este contexto de 
limitações econômicas e ambientais, o objetivo deste artigo é propor operações 
unitárias de separação visando dar mais atratividade a indústria da reciclagem de 
agregados, isto é, produzir agregados com melhor qualidade. As plataformas 
podem, desta forma, utilizar diferentes circuitos de produção, com melhor 
homogeneidade dos produtos e, assim, obter novos mercados, com maior valor 
agregado. Os processos detalhados neste artigo são baseados em concentração 
gravimétrica e Separação Baseada em Sensores (SBS).  
 
 
2. TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO MINERAL APLICADAS AO 
BENEFICIAMENTO DE RCD 
 
2.1. Dificuldade em liberação 
 
Vários estudos sobre concretos reciclados têm sido publicados nos últimos anos 
(Gomez-Soberon, 2002; Oikonomou, 2005; Akbarnezhad, 2010; Marie et al., 2012). 
Agregados de concreto reciclado são produzidos reduzindo-se a granulometria dos 
RCD por intermédio de múltiplos estágios de cominuição. Segundo Akbarnezhad 
(2010), dependendo da granulometria, partículas britadas de concreto podem 
apresentar produtos mistos, contendo partículas de agregados naturais com 
argamassas, conforme se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1. Agregados reciclados (6 – 10mm) (Fonte: projeto Recybeton, 2011). 

 
Após a cominuição, os agregados minerais podem estar totalmente ou parcialmente 
liberados. A liberação das partículas depende de sua origem mineralógica, da 
qualidade do concreto original (resistência à compressão), da angularidade dos 
agregados, do processo de cominuição, da granulometria, do cimento utilizado, etc. 
Visando classificar melhor as partículas (liberadas e mistas), um circuito específico 
de beneficiamento pode ser utilizado, proporcionando uma maior utilização dos 
agregados reciclados. Neste sentido, a utilização de técnicas de separação nas 
plataformas de reciclagem/pedreiras, como a concentração gravimétrica e a SBS, 
pode aumentar a qualidade dos produtos obtidos, agregando maior valor econômico.  
 
2.2. Utilização de técnicas de beneficiamento de minérios com concretos 
reciclados 
 
Concentração gravimétrica é definida como um processo pelo qual partículas de 
diferentes tamanhos, formatos e densidades são separadas umas das outras por 
gravidade ou por forças centrífugas. É chamada gravimétrica uma vez que a 
separação é realizada principalmente com base na densidade (Sampaio, 2005). 
Processos gravimétricos mostram alta taxa de transferência de massa, com baixo 
investimento e custos operacionais. Além disso, não há limite para o tamanho 
máximo das partículas, reagentes não são utilizados, reduzindo custos operacionais 
com menor impacto ambiental. Jigagem é um processo de separação que consiste 
de expansão repetida (dilatação) e contração (compressão) de um leito vertical de 
partículas por um movimento pulsante de água ou de ar (Agricola, 1950) (Lyman, 
1992). O resultado é a estratificação de um leito de partículas, as quais são 
depositadas em camadas com o aumento da densidade a partir do topo para o 
fundo. Os jigues também são capazes de trabalhar com grandes flutuações, seja no 
teor de minério, na taxa de alimentação ou na quantidade de sólidos. O water-only 
cycle (WOC) é um hidrociclone cuja densidade das partículas é a principal 
propriedade utilizada para a separação. A forma do hidrociclone é alterada, visando 
melhorar a influência da densidade das partículas, e diminuindo a influência do 
tamanho e/ou forma das mesmas (O'Brien, 1976) (Weyher, 1969). 
 
Neste contexto, contata-se que a utilização SBS está crescendo no setor de 
mineração (Nienhauss et al., 2014) (Raulf et al., 2012). Dentre as várias razões tem-
se a capacidade de automatizar o processo de triagem; a possibilidade de 
separação com precisão; a capacidade de acrescentar valor agregado aos produtos 
finais em relação ao processo de separação tradicional, etc. No campo da 
reciclagem, Angulo (2013) realizou a separação óptica de tijolos em RCD no Brasil. 
A principal dificuldade enfrentada foi a heterogeneidade dos produtos, pois existem 
variações significativas em suas características, como densidade e absorção de 
água. A origem destas flutuações está relacionada com a presença de cerâmicas 

a) Agregado natural b) Partículas mistas c) Argamasa
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vermelhas, tijolos e argamassas. A densidade e a absorção de água estão 
relacionadas com a porosidade: quanto maior a absorção de água, maior será a 
porosidade, sendo este o principal problema relacionado com a qualidade do 
concreto reciclado.  
 
 
3. NOVAS PERSPECTIVAS DE SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA 
AGREGADOS RECICLADOS 
 
3.1. Processos atualmente utilizados 
 
Nas plataformas de triagem e valorização, os RCD são processados em diversas 
fases. A primeira fase é constituída por uma classificação grosseira, caracterizada 
pela utilização de técnicas de triagem manual. Na segunda fase, normalmente uma 
SBS e/ou uma separação por densidades são utilizadas. Na seqüência, uma 
separação de sucata ferrosa é realizada utilizando separadores magnéticos. Para 
materiais leves, a separação por classificadores a ar é preferida. Os agregados 
reciclados desta etapa já podem ser considerados de qualidade superior para uma 
reutilização na construção civil (RCA1 na figura 2). Em muitos países, este material é 
usado diretamente em estradas e aterros. Porém eles raramente são reutilizados 
como concreto estrutural, em função de sua alta absorção. 
 
3.2. Processos com separação adicional para concretos reciclados (primeira 
evolução no processo) 
 
Visando possibilitar um aumento na taxa de reciclagem de agregados em concretos 
estruturais é necessária a utilização de agregados reciclados de qualidade superior. 
Nesta etapa da reciclagem, uma concentração gravimétrica e uma classificação 
baseada em sensores são utilizadas para separar a maioria absoluta de partículas 
como tijolos, cerâmicas, gesso e vidros. Além disso, os mistos são selecionados, 
pois o objetivo é obter partículas com melhor qualidade, maior grau de liberação e 
menos porosas. Muitas destas partículas apresentam cores semelhantes e não 
poderiam ser separadas por classificação óptica convencional. Estas impurezas, 
neste estágio, representam, em média, cerca de 14% do total de resíduos (Coelho e 
Olsen, 2013). Inicialmente, as partículas mais grosseiras de agregados reciclados 
são separadas em duas frações de densidade diferentes. A fracção com densidade 
superior a 2,1 g/cm3, que representa cerca de 90% (Sampaio et al, 2013) (Cazacliu 
ET AL, 2013), é enviada para uma SBS, gerando um concentrado reciclado RCA2 
(figura 2). As impurezas desta triagem representam menos de 11%, e a fração com 
densidade inferior a 2,1 g/cm3, que possui qualidade inferior, é enviada para um 
último estágio de valorização exclusivamente dedicado aos finos (areia). 
 
3.3. Processos com produção adicional de concretos reciclados de alta 
qualidade (segunda evolução no processo) 
 
Este último estágio do processo visa possibilitar a separação de um agregado 
reciclado de baixa porosidade, alta densidade, incluindo a parcela areia. Limitamo-
nos neste trabalho a estudar qual a melhor forma de classificar estes agregados 
reciclados, além das vantagens em aumentar o grau de substituição dos mesmos. 
Neste estágio da triagem, a plataforma recebe os reciclados rejeitados no processo 
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anterior, isto é, com baixa densidade (inferior a 2,1 g / cm3), além das impurezas da 
SBS. Todos os agregados são rebritados a diâmetros inferiores a 4 mm, de modo a 
promover uma parcial liberação da argamassa aderida à fração areia (Ø < 0/4 mm). 
Um circuito com ciclones WOC trabalha na classificação de partículas em duas 
frações de densidade diferentes. A primeira fração com densidade superior a 2,1 
g/cm3 é enviada para a produção de concretos estruturais de alta qualidade (RCA3). 
A segunda fração, com densidade inferior a 2,1 g/cm3, é finalmente enviada para 
compor aterros e obras de contenção (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Fluxograma completo de plataforma de reciclagem, visando a produção de 

agregados reciclados de qualidade superior. 

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Taxa de substituição ótima 
 
A estimativa da absorção em água pelos agregados reciclados oriundos das 
plataformas de reciclagem, em função das taxas de substituição dos agregados, 
está apresentada na Figura 3. A absorção média e a densidade dos agregados 
naturais foram considerados sendo 0,8% e 2.650 kg/m³, respectivamente. A Figura 3 
mostra claramente que o beneficiamento realizado aumenta a qualidade dos 
agregados reciclados, alterando os níveis de absorção de água (e as densidades) 
dos produtos. Considerando-se as plataformas descritas, a absorção máxima para 
os produtos com qualidade RCA1 foi de 11,7%, 7,0% para os produtos com 
qualidade RCA2 e 3,6% para o RCA3. As densidades respectivas foram 1.900 
kg/m3, 2085 kg/m3, 2210 kg/m3 e 2650 kg/m3. 
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Figura 3. Taxa de absorção em função da taxa e da qualidade dos agregados reciclados 

utilizados. 

 
4.2. Ganho em densidade e redução na absorção de água 
 
A probabilidade de ganho em densidade ou redução na absorção de água está 
relacionada com os percentuais de agregados reciclados (figura 4). Se 50% de 
agregados RCA1 forem substituídos por reciclados RCA2, a expectativa de ganho 
em densidade será de 4%. (Figura 4a). Por outro lado, se os produtos com 
qualidade RCA1 forem substituídos por RCA3 a expectativa de ganho será de 8,4%. 
A mesma situação com relação à absorção de água está ilustrada na figura 4b. Os 
níveis de qualidades descritos nesta análise (isto é, níveis de densidades e de 
absorção em água) podem ser assegurados pelo ajuste fino dos equipamentos de 
concentração gravimétrica utilizados, alterando-se o cut-off grade. Os balaços de 
massa e metalúrgico devem ser realizados após cada ajuste. Pela metodologia 
proposta, uma real possibilidade de ganho em qualidade pode ser avaliada através 
de vantagens econômicas. Neste contexto, a escolha de refinar a separação ou não 
dos agregados está relacionada com os custos incluindo o transporte, as distâncias 
e os custos indiretos.  
 

 
Figura 4a. Ganho em densidade em função da taxa de utilização de reciclados. 
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Figura 4b. Redução da absorção em função da taxa de utilização de reciclados. 

Figura 4. Ganho em densidade e redução da absorção dos agregados. 

 
 
5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
Propor uma metodologia de beneficiamento visando melhoria na qualidade de 
concretos reciclados é o principal objetivo deste artigo. Como uma alternativa ao 
tratamento térmico, a proposta é aumentar a qualidade dos agregados reciclados 
pela utilização adicional de técnicas de processamento mineral. Uma plataforma 
capaz de produzir agregados reciclados é proposta. Agregados graúdos e miúdos, 
incluindo os finos, são beneficiados por concentração gravimétrica e SBS, técnicas 
comumente utilizadas em processamento mineral. Durante todos os estágios do 
processo, é possível ajustar a qualidade dos agregados reciclados produzidos, isto 
é, escolher a densidade e nível de absorção de água dos produtos. Dentre as 
principais vantagens das plataformas de reciclagem está a capacidade de produzir 
agregados com qualidade superior. As principais desvantagens são os investimentos 
nos equipamentos de separação, cuja manutenção não foi avaliada neste artigo, que 
se concentrou apenas no ganho em densidade e na redução da absorção em água. 
Neste estudo, substituindo-se um agregado reciclado de baixa qualidade por outro 
de qualidade intermediária, RCA1 por RCA2, podemos vislumbrar uma expectativa 
de ganho em densidade da ordem de 4%. Por outro lado, se RCA1 é substituído por 
RCA3 (qualidade superior), a expectativa de ganho será da ordem de 8,4%. Como 
conseqüência, teremos 34% na redução na absorção de água.  
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