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Resumo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

física e quimicamente resíduos de construção e 

demolição (RCD) - material bastante heterogêneo, bem 

como o levantamento do estado da arte sobre o tema, 

avaliando técnicas de coleta representativa, 

caracterização química e física e reciclagem. Constatou-

se que o material analisado possui potencial de 

aproveitamento em diversos produtos da construção 

civil. 

 

1. Introdução 
A caracterização de resíduo de construção e 

demolição (RCD) se mostra como tarefa indispensável 

atualmente tendo em vista a implementação da 

resolução CONAMA nº307 de 2002, onde se definiu 

diretrizes a todos os municípios de São Paulo para a 

correta destinação desse tipo de material. Sendo assim, 

foram avaliadas técnicas de coleta e beneficiamento do 

RCD, com técnicas adaptadas da mineração como coleta 

por pirâmide alongada e cominuição por britadores e 

moinhos [1]. 

Por fim, para se destinar o RCD a um fim 

sustentável, verificou-se possíveis maneiras de 

reciclagem e reaproveitamento do resíduo como em 

subleito, agregado para concreto [2] e ainda com fim 

mais nobre como pozolanas dentre outros. 

 

2. Metodologia 
O estudo foi voltado primeiramente para o 

levantamento do estado da arte sobre caracterização de 

RCD e depois iniciou-se o estudo empírico com coleta 

representativa de RCD em uma central de transbordo 

localizado em São  Bernardo do Campo, São Paulo. Foi 

levantado o esquema de coleta da SBC Valorização de 

Resíduos com o respectivo volume diário, e elaborada 

uma técnica exclusiva de amostragem, utilizando como 

referência unidades de caçamba de 5 m
3
, totalizando 19 

amostras coletadas durante 3 semanas. Foi realizada 

catação, técnica que permite a separação das frações de 

interesse do resíduo [1] de cada amostra e a partir de 

então, esse foi submetido a ensaios físicos de 

granulometria por peneiramento, massa específica e 

unitária dentro outros, bem como o levantamento de 

características químicas, com ensaios de DRX e FRX.  

 

3. Resultados 
Separou-se o resíduo por frações de interesse como 

mostra a Figura 1, por cor da fração mineral e excluído 

os contaminantes (plásticos, telhas de fibrocimento, 

etc.). Após isso as amostras foram então submetidas aos 

demais ensaios físicos, incluindo granulometria por 

peneiramento, como mostra a Figura 2.  

 
Figura 1 – Frações de interesse separadas por catação 

 

Verifica-se que o resíduo contém tanto parcela 

correspondente agregado miúdo quanto graúdo 

 

 
Figura 2 – Granulometria da amostra de RCD 

 

4. Conclusões 
De acordo com os resultados obtidos pode-se 

concluir que para se reaproveitar esses resíduos 

minerais de alguma maneira, a caracterização completa 

se faz necessária bem como etapas de beneficiamento, 

por exemplo cominuição para se ajustar o tamanho das 

partículas ou ainda apenas separação por características 

de interesse, como densidade ou composição. 
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