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RESUMO 
 
O artigo descreve a separação de partículas de concreto, tijolo, cerâmica e gesso 
em jigue a água da fima AllMineral, Modell AllJig S 400 / 600X400®. As partículas 
usadas nos testes foram obtidas a partir de amostras de materiais sólidos 
cominuídos, sem a presença de contaminantes. Não foram utilizadas amostras reais 
de demolições. A distribuição do tamanho das partículas para realizar os testes foi 
de 20x2 mm. Os testes foram realizados com dois, três e quatro tipos de partículas 
diferentes, em cada ensaio. Durante os testes, elevados teores de gesso ou cimento 
nos concentrados foram alcançados. Observou-se que a separação de cerâmica a 
partir de partículas de tijolo não ocorre de uma forma eficiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: jigue; concentração gravimétrica; RCD. 
 
ABSTRACT 
 
The paper describes separation of concrete, brick, ceramic and gypsum particles on 
a water jig, AllMineral Company, modell AllJig S 400/600X400®. The particles used 
in the tests were obtained from comminuted samples of solid materials, without the 
presence of contaminants. Not real samples of demolitions were used. The particle 
size distribution to perform the tests was 20 to 2 mm. The tests were carried out with 
two, three and four different particles in each test. During the tests, high contents of 
gypsum or concrete in concentrates were reached. Separation of ceramic from brick 
particles does not occur in an efficient way.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O termo Resíduo de Construção e Demolição (RCD) é usado para definir resíduos 
sólidos gerados na construção civil, reformas e demolição de prédios (Wang, 2010). 
Uma quantidade significativa de RCD é gerado anualmente em todo o mundo. 
Apenas nos EUA são gerados cerca de 350 milhões de toneladas por ano 
(Lachimpadi, 2012).  
 
Os RCD são uma mistura de sólidos diferentes. A sua utilização, sem qualquer 
tratamento, é muito restrita. Eles são geralmente descartados em aterros sanitários, 
causando problemas ambientais (Cazacliu et al, 2014; Coelho 2013). 
 
Parte dos RCD são compostos de materiais inertes que podem ser reutilizados em 
engenharia civil como agregado granulado (Medina et al., 2013). Para este efeito, a 
sua separação por espécie ou grupo de materiais com propriedades similares é 
necessária. 
 
Uma grande parte dos detritos gerados na construção civil são constituídos de 
fragmentos de tijolos vermelhos, concretos, gessos e cerâmicas. Estes materiais 
apresentam características diferentes que podem ser utilizados para a sua 
separação.  
 
Técnicas de processamento mineral baseadas em diferenças de densidade são 
conhecidas e amplamente utilizadas na Europa desde a Idade Média (Agricola, 
1556).  
 
Müller (2010, 2010-A, 2012) publicou vários artigos de concentração de gesso por 
jigagem, para reciclagem ou simplesmente para a remoção do concentrado final. 
 
Definição do termo densidade de partículas não é uma tarefa simples, uma vez que 
existem várias definições (Webb, 2001). 
 

 
Figura 1. Ilustração de vários tipos de densidades, de acordo com Webb, (2001). 

 
Algumas definições de densidade usadas neste trabalho são descritas abaixo 
(Webb, 2001) (Figura 1): Densidade: a massa das partículas dividido pelo volume 
ocupado; Densidade Esquelética (skeletal density): A relação entre a massa de 
partículas discretas de material sólido e a soma dos volumes; Densidade 
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Esquelética em Água: Densidade Esquelética com os poros preenchidos com água; 
Densidade de Envelope (envelope density): A relação entre a massa de uma 
partícula e a soma dos volumes do sólido cominuído e partículas unidas. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Todos os testes de jigagem foram realizados com os seguintes materiais: partículas 
de concreto tipo 30 MPa (28 dias), partículas de cerâmicas, partículas de tijolos e 
partículas de gesso (Figura 2). 
 
As partículas usadas nos testes foram obtidas a partir de amostras de materiais 
sólidos cominuídos, sem a presença de contaminantes. Não foram utilizadas 
amostras reais de demolições. 
 
A distribuição do tamanho de partícula do material pode ser vista na Tabela 01. 
 

       
                     (a)                             (b)                         (c)                         (d) 

Figura 2. Partículas de concreto (a), cerâmica (b), tijolo (c) e gesso (d). 

 
O material foi inicialmente cominuído a um top size de 20 mm e, em seguida, 
classificado na fração 20x2 mm. Para cada material, a densidade de envelope e 
esquelética foram medidas (Tabela 2). A Tabela 3 apresenta o Critério de 
Concentração feita para diferentes tipos de particulados. 
 

Tabela 1. Distribuição de tamanho de partículas. 

Material Concreto Cerâmica Tijolo Gesso 

Tamanho (mm) Massa (%) Massa (%) Massa (%) Massa (%) 

4x20 72,4 94,3 70,3 66,2 

2x4 10,9 2,8 10,9 9,3 

0,1x2 15,5 2,4 16,2 23,5 

<0,1 1,2 0,5 2,6 1,0 

Total 100 100 100 100 

 
Tabela 2. Densidades dos materiais utilizados nos testes de jigagem. 

Densidade 
Esquelética 

(g/cm3) 
Envelope 
(g/cm3) 

Esquelética na água 
(g/cm3) 

Bulk 
(g/cm3) 

Concreto 2,67 2,39 2,49 0,988 

Ceramica 2,56 2,32 2,41 0,813 

Tijolo 2,59 2,26 2,39 0,675 

Gesso 2,30 1,86 2,05 0,475 
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Tabela 3. Critério de Concentração de diferentes particulados. 

Critério de Concentração Envelope Esquelética na água Bulk  

Concreto / Cerâmica 1,05 1,06 1,22 

Concreto / Tijolo 1,10 1,07 1,46 

Concreto / Gesso 1,62 1,42 2,08 

Cerâmica / Tijolo 1,05 1,01 1,20 

Cerâmica / Gesso 1,53 1,34 1,71 

Tijolo / Gesso 1,47 1,32 1,42 

 
Um jigue a água da firma AllMineral, modell AllJig S 400 / 600X400®, foi usado nos 
ensaios (Figura 3). 
 
Foi feita a otimização dos melhores parâmetros de jigagem e utilizadas em todos os 
testes: Expansão, 40 mm; frequência de 70 pulsações por minuto; altura da água 
acima da camada de partículas, 30 mm; e duração do teste, 180 s para testes com 
duas partículas diferentes e 240 s para testes com 3 ou 4 partículas diferentes. 
 
A massa das partículas utilizadas foi: 7.900 g de concreto, 6.500 g de cerâmica, 
5.400 g de tijolos e 3.800 g de gesso. A quantidade de cada material (concreto, 
cerâmica, tijolos e gesso) foi escolhida para encher completamente cada 
compartimento do jigue (figura 4). Antes do início dos testes, as partículas foram 
completamente misturadas. 
 

 
Figura 3. Jigue a Água. AllMineral, Modell AllJig S 400 / 600X400®. 

 
Após o ensaio, as partículas são estratificadas em camadas (Figura 5-a), de acordo 
com a densidade. Perto da base do equipamento, encontram-se as partículas mais 
densas, logo a seguir o material com densidade menor. 
 
Após a estratificação, as câmaras estão separadas, uma a uma (Figura 5-b), a partir 
do topo para o fundo, e as camadas de partículas com diferentes densidades são 
removidas.  
 

 
Figura 4. Material colocado no jigue, antes do início dos ensaios. 
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                                     (a)                                                       (b) 

Figura 5. Material estratificado (a) e câmaras do jigue (b). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A figura 6 apresenta a separação de partículas de concreto e gesso. 
 
Pode-se dizer pela figura 6, que a separação entre concreto e gesso é bastante 
simples e eficiente. A camada superior (câmara superior de separação) apresenta 
quase 97% de partículas de gesso, enquanto que a camada inferior (câmara de 
separação inferior) apresenta mais de 96% de partículas de concreto. 
 

 
Figura 6. Separação em jigue a água de partículas de Concreto e Gesso. 

 
O material deslocado, 3,1% de partículas de concreto na camada superior e 3,6% de 
partículas de gesso na camada inferior, está provavelmente mais relacionado com a 
separação das duas câmaras (remoção da câmara superior da inferior) que com a 
eficiência de separação do equipamento. Espera-se em processos industriais a 
remoção quase que completa das partículas de gesso. 
 
A diferença de densidade envelope entre os dois tipos de materiais (concreto = 2,39 
g/cm3 e gesso = 1,86 g/cm3) apresenta um Critério de Concentração (CC) de 1,62 
(densidade de envelope) e 2,08 (densidade bulk), que são valores razoáveis de uma 
boa separação. 
 
A figura 7 apresenta a separação em jigue a água de partículas de cerâmica e 
gesso. 
 



Sampaio, C.H.; Cazacliu, B.G.; Miltzarek, G.L.; Paranhos, R.; Huchet, F.; Le Guen, L.; Petter, C.O.;  

Ambrós, W.M.; Liendo, A.; Oliveira, M.L.S. 

 

 
Figura 7. Separação em jigue a água de partículas de Cerâmica e Gesso. 

 
Devido à densidade de envelope da cerâmica (2,32 g/cm3) ser muito semelhante à 
densidade de envelope de concreto (2,39 g/cm3) o C.C. da mistura cerâmica/gesso 
é de 1,53, ligeiramente abaixo da mistura de concreto/gesso. 
 
A pequena diferença em C.C. é confirmada pelas massas de cerâmica e gesso 
encontrados nas camadas superior e inferior. A camada superior é constituída por 
96% de partículas de gesso e 4% de partículas de cerâmica. Valores ligeiramente 
piores se comparados com a mistura concreto/gesso (Figura 6).  
 
A figura 8 apresenta a separação em jigue a água de partículas de tijolo e gesso. 
 

 
Figura 8. Separação em jigue a água de partículas de Tijolo e Gesso. 

 
O C.C. para a separação de partículas de tijolo e gesso é 1,47, o que é ligeiramente 
menor do que a separação de cerâmica/gesso (1,53). Neste caso, a separação tem 
eficiência ligeiramente menor. A camada inferior é composta por 90,8% de partículas 
de tijolo e de 9,2% de partículas de gesso. Mesmo assim, é possível se obter um 
produto denso (camada inferior) com mais de 90% de partículas de tijolos. 
 
A figura 9 apresenta a separação em jigue a água de partículas de concreto e tijolo. 
 
Na separação destas partículas o C.C. é de 1,10 (densidade de envelope). No 
entanto, a camada inferior tem 80,2% de partículas de concreto. A eficiência de 
separação apresentada é muito melhor do que o esperado. Para C.C. pouco maior 
de 1, com este tamanho de partícula, as eficiências de separação deveriam ser 
muito baixas. 
 
Epstein (2005) considera que, para esferas binárias de diâmetros dL e dS, onde dL 
<dS e densidade ρP, a força motriz para a segregação é dada pela diferença de 
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densidades aparentes entre as duas espécies de partículas, quando cada um é 
colocada em um fluído separadamente: ρBL ou ρBS (Cazacliu et al. 2014). 
 

 
Figura 9. Separação em jigue a água de partículas de Concreto e Tijolo. 

 
A densidade bulk das partículas de concreto e tijolo é 0,988 g/cm3 e 0,675 g/cm3, 
respectivamente, e o C.C. destas partículas é 1,46. Mesma explicação pode ser 
dada para as misturas de concreto e cerâmica (Figura 10), onde C.C. é 1,22 (C.C. 
de densidades aparentes). 
 
A figura 10 apresenta a separação de partículas de cerâmica e de concreto. A figura 
11 apresenta a separação de partículas de cerâmica e de tijolos. 
 

 
Figura 10. Separação em jigue a água de partículas de Concreto e Cerâmica. 

 
Como já mencionado, os dois materiais (tijolo e cerâmica) apresentam densidades 
envelope próximas (tabela 2) e com formato semelhante (Figura 2 - fotos de "b" e 
"c"), fazendo com que não seja possível a sua separação em jigues a água. 
 
Foram realizados ensaios com 3 tipos diferentes partículas: concreto, tijolo e gesso; 
concreto, cerâmica e gesso; cerâmica, tijolo e gesso; e concreto, cerâmica e tijolo 
(figura 12). 
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Figura 11. Separação em jigue a água de partículas de Tijolo e Cerâmica. 

 
Pode ser visto a partir das figuras que a remoção de partículas de gesso é uma 
tarefa fácil. Em todas as combinações, a quantidade de partículas de gesso na 
camada superior foi sempre superior a 80%. 
 
No caso da reciclagem de gesso, com a utilização de jigues (apenas um ou dois 
jigues em série), esperam-se concentrados com teores elevados de gesso, bem 
como recuperações de elevadas quantidades de massa. 
 
A produção de concentrados de concreto será uma tarefa fácil. Mesmo em misturas 
de concreto, cerâmica e tijolo, onde as densidades envelope são semelhantes, a 
quantidade de partículas de concreto na camada inferior é cerca de 80%. 
 

     
 

   
Figura 12. Separação de partículas de Concreto, Tijolo e Gesso; Concreto, Cerâmica e Gesso; 

Cerâmica, Tijolo e Gesso; e Concreto, Cerâmica e Tijolo. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As principais conclusões deste trabalho são as seguintes: 
 

 Pode-se esperar que em misturas de partículas de concreto, tijolo, cerâmica e 
gesso a quase total separação de partículas de gesso; 

 

 A concentração de partículas de gesso é uma tarefa fácil, em jigues a água; 
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 Na separação de partículas de concreto das de cerâmica/tijolo, o critério de 
concentração é de cerca de 1,10, tornando a separação muito difícil. Mesmo 
com um C.C. baixo, a separação ocorre devido à diferença de densidades de 
massa das partículas; 
 

 Com a exceção da mistura de partículas de cerâmica e de tijolos, é possível a 
separação de outras misturas de partículas com uma eficiência razoável; 

 

 Produção de concentrados de concreto será uma tarefa fácil. Mesmo em 
misturas de concreto, tijolos cerâmicos e partículas, em que as densidades 
envelope são semelhantes, a quantidade de partículas de concreto na 
camada inferior é de quase 80%; 
 

 Separação de partículas de cerâmica a partir de partículas de tijolo não ocorre 
de uma forma eficiente, devido às densidades envelope e bulk serem 
semelhantes. 
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