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RESUMO 
 
Os mecanismos de reciclagem dos resíduos sólidos gerados pelas obras de 
construção civil e demolições no Brasil ainda são incipientes. Entretanto esses 
resíduos crescem em larga escala enquanto os agregados naturais se tornam mais 
escassos. O Brasil possui legislação para regulamentação do uso desse minério 
produzido pelo homem mais popularmente conhecido como entulho. Esses resíduos 
após processo de triagem podem ser beneficiados sofrendo alterações físicas, 
passando a possuir diferentes granulometrias, mas para que o processo de 
beneficiamento de resíduos da construção civil e demolições (RCD) sejam viáveis 
faz-se, necessário o processo de caracterização tecnológica do material. É 
necessário levar em consideração que as características dos agregados reciclados 
dependem das propriedades do concreto original e da planta onde foi realizado o 
beneficiamento. Neste estudo foram realizados ensaios granulométricos onde o 
RCD apresentou curva granulométrica dentro das normas técnicas, à dimensão 
máxima dos grãos foi de 2,38 mm caracterizando um agregado reciclado médio. 
Foram realizados ensaios de difração de Raios-X para conhecer os componentes 
minerais presentes nas amostras, que foram semelhantes aos minerais presentes 
nos agregados naturais. Cerca de 71,13% das amostras analisadas eram compostas 
de rochas, concreto e materiais cerâmicos, o que justifica a presença marcante de 
gesso. A composição mineral diversificada das amostras comprovou que os 
resíduos possuem alto teor de argila e materiais friáveis que foi superior a 3%, teor 
de absorção de água de 17%, as analises MEV demonstraram que as amostram 
possuíam textura superficial áspera com grãos apresentando diferentes formatos: 
redondos, ortogonais, esféricos, agulhados, entre outros.  As amostras analisadas 
apresentaram em média massa unitária de 2,57 g/cm³ e 18% de teor de material 
pulverulento. Embora alguns índices como teor de argila e material pulverulento 
tenham sido superior aos estipulados pelas normas, é possível testar aplicação 
desses RCD na fração fina em substituição ao agregado natural. 
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ABSTRACT 
 
The recycling mechanisms of solid waste generated by the construction and 
demolition works in Brazil are still incipient. However, these wastes grow on a large 
scale as natural aggregates become scarcer. Brazil has legislation to regulate the 
use of this man-made ore more popularly known as rubble. These residues after the 
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screening process can be benefited undergoing physical changes, becoming 
different granulometries, but for the process of processing waste from the 
construction and demolitions (CDW) to be viable, the process of technological 
characterization of the material is necessary. It is necessary to take into account that 
the characteristics of the recycled aggregates depend on the properties of the 
original concrete and the plant where the beneficiation was carried out. In this study, 
granulometry tests were carried out where the CDW presented a grain size curve 
within the technical norms, the maximum grain size was 2.38 mm, characterizing a 
medium recycled aggregate. The DRX tests were performed to know the mineral 
components present in the samples, which were similar to the minerals present in the 
natural aggregates. Approximately 71.13% of the analyzed samples were composed 
of rocks, concrete and ceramic materials, which justifies the marked presence of 
gypsum. The diverse mineral composition of the samples showed that the residues 
had a high content of clay and friable materials that was higher than 3%, water 
absorption content of 17%, MEV analyzes showed that the samples had rough 
surface texture with grains presenting different formats: Round, orthogonal, spherical, 
needlework, among others. The samples analyzed had on average a unit mass of 
2.57 g / cm³ and 18% of powder content. Although some indices such as clay content 
and pulverulent material have been higher than those stipulated by the norms, it is 
possible to test the application of these CDWs in the fine fraction instead of the 
natural aggregate.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O RCD ou entulho como é popularmente chamado, é todo material 
proveniente de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil e os resultantes da preparação e escavação de terrenos. Esses resíduos após 
triagem podem ser beneficiados sofrendo alterações físicas, passando a possuir 
granulometrias diferenciadas.  

Cada granulometria tem utilidade dentro da construção civil, então os 
produtos gerados após, a cominuição podem ser utilizados, em geral como sub-
bases e concretos não estruturais de acordo com as normas técnicas vigentes. 
O intuito deste estudo foi caracterizar tecnologicamente os resíduos minerais 
reciclados, através de ensaios granulométricos onde o RCD apresentou curva 
granulométrica dentro das normas técnicas, difração de Raios –X para conhecer os 
componentes minerais, que foram semelhantes aos presentes nos agregados 
naturais com exceção da presença marcante de gesso que prejudica na resistência 
a compressão e módulos de elasticidade quando esse tipo de material é utilizado 
para produção de concreto. A composição mineral diversificada das amostras 
demonstraram que os resíduos possuem alto teor de argila e materiais friáveis, alto 
índice de teor de absorção de água, além de textura superficial áspera, mesmo 
apresentando características de agregado natural médio. As características dos 
agregados reciclados além de dependerem das propriedades do concreto que foi 
demolido, também dependem da planta onde acontece o beneficiamento do 
material, esse “urban mining” possui diversos componentes e está exposto a vários 
agentes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O material foi coletado, já reciclado e apto para caracterização tecnológica da 
empresa privada Help Rio Entulho e Reciclagem de Materiais LTDA. O material 
coletado passou por todo processo de beneficiamento. Foi coletada e ensacada uma 
amostra de 250 kg após realização do processo de beneficiamento. No pátio do 
laboratório as amostras foram depositadas e então foi realizado um quarteamento do 
material para homogeneização das amostras.  
 
2.1. Ensaios de Caracterização 
 
Os ensaios foram realizados com material de granulometria passante na peneira de 
abertura ø ≤ 4,8mm e que ficaram retidos na peneira de abertura 150µm. Antes o 
material passou por ensaios de caracterização por análise MEV, DRX, seguidos de 
ensaios de composição granulométrica, ensaios de massa específica unitária e teor 
de materiais pulverulentos, de acordo com as normas da ABNT. 
 
2.2. Ensaios de composição granulométrica 
 
Para realização do ensaio de composição granulométrica do material, primeiro foram 
separadas duas frações de 500g do material a ser analisado, após separar e pesar o 
material ele foi submetido a um quarteamento. Após o quarteamento foram 
separadas as peneiras de 4,8 mm até 150 µm com tampa e fundo. 
 
2.3. Ensaios de Difração de Raios-X 
 
Neste ensaio foram usados dois lotes de amostras como tamanho igual ou inferior a 
40 microns. O equipamento utilizado foi o D8 - Discovery Bruker, tensão 40kV, 
corrente 40mA, passo 0,02º. Esta técnica permite como principal aplicação à 
identificação de compostos cristalinos, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. De 
acordo com a literatura estudada, os planos de difração e as respectivas distâncias 
interplanares, assim como o plano cristalino, são características específicas e únicas 
de cada substância cristalina. 
 
2.4. Ensaio de microscopia eletrônica de varredura – MEV 
 
Para o ensaio de analise MEV também foram utilizados 2 lotes de amostras que 
assim como no ensaio de DRX foram cominuidas chegando ao tamanho igual ou 
inferios a 40 microns. Os ensaios foram realizados com equipamento TM 3000. Esse 
ensaio além de identificar e caracterizar determina a composição química e avalia 
como os elementos químicos estão distribuídos na superfície do material. 
 
2.5. Ensaio de material pulverulento 
 
O objetivo deste ensaio é determinar a quantidade de material mais fino que a 
abertura da malha da peneira de 0,075 mm, que está presente nos agregados 
graúdos e miúdos. O ensaio foi realizado de acordo com a NBR NM 46/2003. 
 
2.6. Ensaio de massa específica do RCD 
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O ensaio de massa específica foi realizado de acordo com a NBR 9776 – 
Agregados, que foi substituída pela NBR NM 52. A determinação da massa 
especifica do agregado miúdo por meio do frasco de Chapman. Neste ensaio foram 
utilizados dois frascos compostos de dois bulbos e de um gargalo graduado, com 
traço que corresponde a 200 cm³ entre os dois bulbos e acima dos bulbos tem o 
tubo graduado de 375 cm³ a 450 cm³. 
 
2.7. Ensaios de teor de argila, torrões e materiais friáveis 
 
Este ensaio é uma avaliação da qualidade do agregado no que diz respeito à 
contaminação com grãos pouco resistentes, o que acarretaria prejuízo: à resistência, 
à abrasão do concreto produzido, à trabalhabilidade, assim como alteração da 
aparência. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios pode-se discutir e avaliar as 
características apresentadas pelas as amostras de RCD coletadas.   
 
3.1. Composição do agregado reciclado 
 
A tabela 1 apresenta a composição das amostras analisadas, observou-se que a 
fração de rochas, concreto e materiais cerâmicos tiveram valores significativos em 
relação aos demais componentes, obtendo o percentual de 71,13% da amostra total. 
 

Tabela 1. Composição do RCD na amostra analisada 

Composição da amostra do RCD 

  Amostra 1 Amostra 2 Média 

Rochas  28,43 26,89 27,66 

Concreto 22,24 21,47 21,855 

Argamassa 12,8 16,6 14,7 

Material cerâmico 20,66 22,57 21,615 

Gesso 4,3 3,2 3,75 

Solo 7,9 5,02 6,46 

Outros 3,67 4,25 3,96 

 
3.2. Ensaio de composição granulométrica na fração fina reciclada 
 
A composição granulométrica baseia-se, na distribuição das partículas dos materiais 
granulares em várias dimensões. E de suma importância para determinada escolha 
de um agregado viável porque exerce influência sobre características importantes, 
como retração, aumento da resistência ao desgaste, além de alterar a 
trabalhabilidade, os custos e a resistência mecânica. De acordo com Carneiro et al 
(1997) se areia possui granulometria muito uniforme, o formato dos grãos não 
influência e ainda assim a trabalhabilidade vai ser comprometida. Para Cabral (2007) 
o objetivo de determinar a granulometria é estabelecer a composição ideal que 
ofereça maior compacidade possível e defende ainda que a granulometria e o teor 
de finos influenciam na trabalhabilidade de acordo com a dosagem de cimento. A 
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figura 1 apresenta a curva granulométrica do material analisado, como podemos 
observar são partículas de tamanho médio, a dimensão máxima foi de 2,38 mm. 
 

 
Figura 1. Representação da curva granulométrica do RCD analisado 

 
 
3.3. Análise de difração de Raios-X 
 
A análise das amostras de difração de Raio-X do agregado reciclado na fração fina é 
complicada devido ao grau de heterogeneidade. Apesar do material ser previamente 
selecionado, é retirada somente a parte que compõe outras classes. Então de 
acordo com a análise, podemos observar a diversidade de substâncias presentes na 
amostra. Analisando a Figura 2 podemos verificar a presença de gipsita que é 
composta por sulfato de cálcio hidratado, 46,6% SO3, 32,5% CaO e 20,9% H2O. Que 
geralmente pode ser utilizada na confecção de placas de gesso com uso em 
revestimentos para tetos e paredes, assim como em fertilizantes. Ela também é 
componente do cimento Portland. Cabral et al (2009) observou que a amostra de 
RCD em seu estudo era composta basicamente por quartzo, muscovita e manganita. 
Segundo Sinisterra (2014) a presença de quartzo e calcita confirma que são 
minerais característicos da composição dos agregados calcários. A caulinita também 
esta presente nas amostras deste estudo e foi caracterizada por Sinisterra como 
argila que pode estar relacionada com impurezas durante o processo de produção 
dos agregados, mas também podem ser constituintes do próprio agregado de 
calcário. Silva (2014) observou em seu estudo que a composição mineralógica do 
RCD confirmou a presença de quartzo (SiO2), calcita (CaCO3), albita com teor de 
cálcio (Na, Ca) (Si,Al)4O8 e magnetita (Fe3O4). O processo de difração de raios- x 
permitiu comprovar a heterogeneidade das fases presentes nos resíduos 
provenientes da construção civil, embora possua visualmente características 
homogêneas, os RCD são compostos de vários minerais. A presença desses 
compostos aproxima os agregados reciclados aos naturais, pois possuem a maioria 
dos seus componentes, mesmo estes tendo passado por modificações e estarem 
distribuídos em conjuntos com outros elementos, que podem influenciar no 
comportamento dos resíduos quando estes forem empregados ao concreto, como é 
o caso dos componentes do gesso que estão presentes na amostra. 
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Figura 2. Representação da curva granulométrica do RCD analisado 

 
3.4. Análise de microscopia eletrônica de varredura – MEV 
 
Araújo et al (2016), observa em seu estudo que Lima (1999) concluiu que existem 
características físicas e químicas comuns aos diferentes tipos de agregados 
reciclados aplicáveis em argamassas e concretos, e identificando algumas dessas 
características é provável fixar valores e limites para cada uma delas e então 
estabelecer um padrão de qualidade na aplicação desses resíduos. Para conhecer a 
composição química das amostras analisadas neste estudo, foi necessário submete-
las não somente a DRX, mas analise MEV, que permite não só conhecer a 
composição química, mas também é possível observar a forma, angularidade e a 
textura dos grãos. Silva (2014) concluiu que a amostra de RCD analisada em sua 
pesquisa apresentou grande diferença nas dimensões das partículas, que 
apresentaram grãos de diferentes formatos: Acutângulos, redondos, ortogonais, 
esféricos, agulhados, etc. Podemos observar que este modelo se repete nas formas 
do material analisado nesta pesquisa, as figuras 53 e 54 demonstram essas 
características. 
 

                   a)   b)  

c)  
Figura 3. Analise MEV da amostra. 
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A forma das partículas esta relacionada às proporções das partículas, a 
angulosidade é baseada nas variações das arestas que as partículas apresentam e 
a textura superficial é utilizada para descrever a irregularidade da superfície a qual 
se encontra em uma escala tão pequena que não afeta a forma global. (Jiménez, 
2016). Para Tenório (2007) a textura mais rugosa dos agregados também afeta a 
consistência do concreto, entretanto permite uma melhor aderência com a pasta de 
cimento o que pode melhorar a resistência mecânica do compósito. 
 

Tabela 2. Composição química do RCD na amostra analisada 

 
As características morfológicas apresentadas pela amostra podem acontecer 

devido à variedade de materiais cominuidos para a formação deste agregado 
reciclado, que acaba se integrando mesmo possuindo forma e formato diferentes.        

 

3.5. Ensaios de material pulverulento, teor de umidade e teor de argila, torrões 
e materiais friáveis. 
 
De acordo com os ensaios realizados as amostras apresentaram porcentagem 
média de 18% de material pulverulento presente no agregado reciclado fino. Com 
esta porcentagem esses resíduos poderiam ser utilizados em concretos sem função 
estrutural. Em relação ao teor de umidade e absorção nesta pesquisa a temperatura 
padrão usada para este procedimento foi de 105º C. Após esse processo o 
agregado é considerado na condição de seco em estufa. As amostras analisadas 
tiveram média de umidade em torno de 17%. As amostras apresentaram teores 
superiores aos predeterminados pela NBR 7218/2010, que determina uma fração de 
até 3,0% para agregados miúdos para que seja utilizado na produção de concreto. 
Esse resultado pressupõe que o concreto produzido com esse material vá sofrer 
alteração na sua resistência, forma e textura, módulos de elasticidade, absorção de 
água e trabalhabilidade. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Reciclar resíduos da construção civil é essencial, seja pelo ajuste nos custos da obra 
geral para as grandes empresas, ou seja, para a preservação do meio ambiente. O 
fato é que não é mais possível coexistir com esses resíduos e não tomar 
providências reais para minimizar seus impactos. Os RCD são resíduos 
provenientes da construção civil, resíduos classe A, que possuem 90% de chance 
de reaproveitamento. De acordo com os ensaios realizados, comprovamos que 
esses resíduos possuem composição diversificada, que varia de acordo com o 
material utilizado na sua fabricação, do local onde estão expostos, além da planta 
onde acontece o seu beneficiamento. Através do processo de caracterização 

Amostra A C O Mg Al Si S K Ca Mn Fe Br 

Spectrum 
1 

10.037 46.903 0,325 2.420 3.591 8.808  24.916  3.000  

Spectrum 
2 

9.780 30.542   2.697 7.363 0,592 43.770 1.260 1.332 2.663 

Spectrum 
3 

7.554 54.193 0,470 2.623 4.888 8.399 0.400 20.179  1.294  
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tecnológica dos RCD observamos características químicas e físicas das amostras, 
concluindo que estavam aptas para serem utilizadas no processo de produção de 
concreto em substituição a fração natural fina. 
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