
A OBTENÇÃO DO AGREGADO MIÚDO A PARTIR DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

FabrÍcio Moura DIAS (Unileste); Gustavo Henrique Silva  PAIVA (Unileste)

Introdução: A indústria da construção civil, durante muito tempo não se preocupou
com a destinação dos materiais descartados gerados por ela, sendo grande parte desses
resíduos depositados de forma clandestina. Conforme levantamento realizado no
Brasil, as atividades relacionadas a esse setor possuem a mais alta classificação de
resíduos gerados. As consequências de tal ato interferem até hoje no meio ambiente,
atingido de forma direta toda a população. Uma das maneiras encontradas para que os
estragos realizados pela dispersão incorreta de resíduos fossem reduzidos, foi à
reutilização desse material como matéria prima de agregados miúdos, gerando diversas
possibilidades para sua aplicação. Objetivo: Apresentar uma maneira de reutilizarmos
os Resíduos da Construção Civil (RCC) no formato de agregado miúdo. Verificar
como é realizada a transformação dos RCC em agregados, abrangendo desde a seleção
desse material para realização da coleta até a realização do peneiramento desse
agregado artificial.   Metodologia: Para construção do trabalho foram realizados
estudos de maneira seletiva em cima dos seguintes materiais: TCC, teses, artigos,
monografias, dissertações, periódicos, revistas e livros. Todo conteúdo foi obtido por
meio de acesso online, disponibilizado pelos seus devidos autores com intuito de
disseminar o conhecimento obtido por meio das pesquisas realizadas, somente os
livros não foram acessados virtualmente, nos quais, são possíveis de se encontrar na
biblioteca do Unileste. O estudo foi realizado de forma a reunir todo o conteúdo
relevante frente à reutilização dos resíduos da construção civil. Resultados: Os RCC
possuem uma grande abrangência quanto ao material no qual é composto, sendo
possível de se encontrar em um mesmo entulho os resíduos de blocos cerâmicos,
concreto, solo, madeira, argamassa, gesso, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
fiação elétrica etc. Dessa forma para que ocorra um reuso esse material deve ser
separado em Classe A, B, C e D, sendo cada classe referente a um tipo de reutilização.
Os agregados miúdos possuem grande utilização em uma construção, sendo aplicados
em argamassas e concretos, com a função de preencher os espaços vazios existentes.
Dessa forma os resíduos da Classe A, que é composta por componentes cerâmicos,
argamassa, concreto e peças pré-moldadas, são capazes de substituir o agregado miúdo
natural. Para que essa reutilização ocorra é preciso realizar a triagem desse material e
encaminha-lo para a britagem, essa etapa pode ser realizada por 3 tipos diferentes de
equipamentos, os cônicos, os de mandíbula e os de impacto, sendo cada um deles
referentes a condições específicas que o material deverá atingir. Em seguida é
realizada a moagem desse material, para que sua granulometria seja reduzida. Por
último, esse material passa pelo peneiramento para que possa obedecer aos critérios
referidos na norma. Conclusão: A transformação dos RCC em agregados miúdos
acontece de forma simples e prática, o que permite todo esse resíduo da classe A, ser
reutilizado. Isto proporcionará ao meio ambiente um menor impacto ambiental,
gerando ações mais sustentáveis e diminuindo a quantidade de entulho despejada de
forma incorreta nas cidades. 
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