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RESUMO 
Com o intuito de apresentar a importância dos agregados para a estruturação 
urbana e social, adicionamos ao conhecimento obtido ao longo das pesquisas e 
estudo de caso direcionados para a viabilidade de utilização de reciclados da 
construção civil, dando ênfase aos agregados e meios sustentáveis para evitar a 
extração predatória dos recursos minerais. Dentro do âmbito de informações 
encontradas, e de toda problemática, tivemos acesso a um conhecimento sobre o 
mercado e inserção do setor de reciclagem de agregados dentro do estado do Rio 
Grande do Norte, onde podemos observar métodos uteis e de acordo com normas 
ambientais, porém pouco aceito dentro do mercado de construções civis e ainda em 
teste para um nível mais elevado para participar de grandes edificações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mineração, agregados e construção civil.  

APPLICATION OF LEAST IMPACTING TECHNIQUES OF 
AGGREGATES FOR CIVIL CONSTRUCTION IN THE COMPANY 

DUARTE GROUP 
ABSTRACT 
 
In order to present the importance of the aggregates for urban and social structuring, 
we add to the knowledge obtained during the researches and case studies directed 
towards the feasibility of using recycled of the civil construction, giving emphasis to 
the aggregates and sustainable means to avoid the Predatory extraction of mineral 
resources. Within the scope of information found, and of all problems, we had access 
to a knowledge about the market and insertion of the sector of recycling of 
aggregates within the state of Rio Grande do Norte, where we can observe useful 
methods and according to environmental standards, however Little accepted within 
the market of civil constructions and still in test to a higher level to participate of great 
buildings. 
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INTRODUÇÃO  
É conhecida a necessidade e abrangência de recursos minerais que são 

essenciais para construir  estruturas físicas e para o bem estar da sociedade, assim, 
a intensidade que os recursos são utilizados  serve como indicador social. Os 
materiais provenientes da mineração chegam ao mercado depois de processos 
burocráticos, extração e beneficiamento de acordo com as expectativas e exigências 
daquele que fará uso. Assim, a mineração funciona como indústria de base mundial, 
sendo responsável por desenvolvimento econômico e geográfico de uma região, 
gerando empregos e oportunidades. 

Toda essa utilização mineral, causa consequências muitas vezes 
desconhecidas pelo consumidor, a exemplo temos a construção civil, cada vez mais 
conquistando mercado e ao mesmo ritmo gerando danos e descartando materiais 
provenientes da mineração. O uso desordenado de recursos minerais, na 
construção civil ou em qualquer outro meio industrial gera uma série de consequências. Os riscos ao meio ambiente são iminentes, tendo em vista a 
presença de explorações    inadequadas e clandestinas que não atende as normas 
de segurança e proteção ambiental.  

Como objetivo geral pode – se analisar métodos de aplicações menos 
impactantes de agregados para a construção civil através de análise de técnicas de 
reciclagem de resíduos da construção civil mais especificamente a utilização de 
britas produzido pelo entulho de concreto gerado pelas obras civis. Dentro os 
objetivos específicos se têm a utilização de processo de reciclagem de agregados 
utilizando uma usina de tratamento de minérios para fabricação de britas oriundas 
dos resíduos de concreto que chegam nas caçambas até a empresa Grupo Duarte. 
 

METODOLOGIA 
 

No dia 03 de março de 2017 foi desenvolvida uma visita a empresa Duarte, 
localizada na comunidade de Japecanga. Na visita, o funcionamento da empresa foi 
apresentado pelo funcionário Ismael, onde foi possível observar aspectos já 
estudados durante o processo de produção da pesquisa.  

A empresa pratica a política sustentável, e faz disso um empreendimento que 
se encontra em crescimento dentro do estado do Rio Grande do Norte. A ideia é de 
aluguel e recolhimento de caçambas que servem para a coleta de resíduos sólidos, 
tendo como ênfase os RCC popularmente chamados de entulhos.  

O material recolhido pela empresa passa por um processo de triagem, onde é 
separado por espécie de resíduos especificados, aqueles onde a empresa é 
especializada, os resíduos da construção civil, segue para um processo de 
beneficiamento dentro da sede da empresa. Toda a separação dos resíduos sólidos 
é feita manualmente por funcionários, a escolha desse método de separação é para 
que seja minuciosa, com meta de separação e aproveitamento em uma 
percentagem total de 100.  
 Após a chegada do material na empresa, acontece a pesagem e o depósito 
em uma área reservada onde acontecerá a separação. Assim, o material, que 
consiste em agregados e provenientes dos mesmos, onde serão utilizados para o 
reaproveitamento é colocado em um “depósito” para o futuro beneficiamento seguido 
de comercialização. Alimentador: Deposita de maneira interrupta com segurança o 
material para o britador primário, durante o beneficiamento.  
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Britador primário: Primeiro processo de fragmentação da granulometria do material, 
para que possa seguir utilização direta ou posterior processamento.  

 
 
 

Figura 1. Fluxograma da empresa do grupo Duarte da área de beneficiamento 
 Fonte: O autor, 2017. 

  
 O britador de mandíbula é utilizado para redução de blocos de elevadas 
dimensões e dureza variada. Após o material ser britado ele é transportado pela 
correia (esteira) principal e é levado para o separador magnético onde ocorre a 
separação total dos metais no material e logo em seguida ocorre uma outra britagem 
com o britador de mandíbulas secundário. Separador magnético: Usado para 
separar metais do restante do material. 

Britador secundário: Aumenta a fragmentação, reduzindo a granulometria do 
material separado dos metais. Assim, seguindo para o primeiro peneiramento. Aquilo 
que não passar no peneiramento primário, segue para o processo de redução de 
granulometria mais uma vez. Esse ciclo será repetido até que todo o material seja 
peneirado. Peneiramento secundário: O material retido dá origem a brita tipo 2. Aquele que passa pela peneira segue para o processo seguinte. 

Após esse processo o material segue para a peneira e de acordo com a 
granulometria desejada ele retorna ao britador secundário. Retornando para a 
peneira o material passante é levado para a segunda peneira e em seguida para a 
terceira.  
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Peneiramento terciário: Material retido dá origem a brita tipo 1, o restante do 
material que passa pela malha é o tipo 0, de menor granulometria chegando ao pó 
do material. A metodologia do trabalho apresentou a seguinte estrutura:  Levantamento bibliográfico;  Estudo de Caso;  Descrição da Empresa;  Coleta de dados na Empresa;  Resultados.  

 Figura 2- Foto da área de beneficiamento da Empresa Grupo Duarte 
Fonte: O autor 2017 

 

  
Figura 3- Área de Triagem dos Resíduos Sólidos que chegam das caçambas. 

Fonte: O autor 2017 
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RESULTADOS ALCANÇADOS/Esperados e Discussões  
Atualmente o material beneficiado de agregados que tem tido demanda é 

para a pavimentação da BR 101; para concreto em pequenas edificações e devido 
sua alta absorção é utilizado para calçamento e como filtro de esgoto, infelizmente, 
encontra-se uma dificuldade para conseguir fazer os engenheiros e técnicos da 
construção civil acreditar na capacidade e pontos favoráveis do material reciclado, 
mesmo que o custo seja menor e que tal material apresente mais benefícios para o 
meio ambiente. Essa situação faz com que empresas do ramo não consigam se auto 
sustentar e não desenvolvendo o mercado.  

 
 A EMPRESA GRUPO DUARTE DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

A empresa Duarte é uma empresa pernambucana que atua no mercado da construção civil. Tem como política de funcionamento “Construir com qualidade 
atendendo aos requisitos legais aplicáveis ao nosso processo de gestão, superando 
as expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua dos processos, a 
prevenção da poluição, focando os impactos ambientais e os riscos de nossas 
atividades para nossos trabalhadores.” (Duarte construções, acesso em: 17 de 
Fevereiro de 2017). 

A Duarte Usina de Reciclagem de RCC é uma empresa do grupo Duarte que 
está localizada na comunidade de Japecanga no município de São José de Mipibu 
RN, e foi fundada em 27/08/2010 com o objetivo de reaproveitar e recuperar 
materiais da construção civil. A Duarte Usina de Reciclagem utiliza como matéria-
prima os resíduos classe “A” da construção civil, tais como o concreto armado, 
cerâmica e alvenaria. Na categoria “B”, a Duarte Usina de Reciclagem utiliza o 

gesso, o papel, o plástico e a madeira. (Daltron Emereciano, 2013). Figura 4: Esquema de Aproveitamento sustentável. 
 

O esquema acima demonstra as ações que afetam diretamente as atividades 
de Reciclagem. Ela exige investimentos, mas gera benefícios como a redução de 
custos. Especificamente, no caso da construção civil a produção de resíduos reflete 
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os resíduos provenientes das sobras e do desperdício dos materiais de construção, 
que se constituem nos entulhos - fator principal dos danos causados ao meio 
ambiente, por serem, normalmente, jogados em terrenos baldios, aterros limitados e 
margens de rios, causando danos ao meio ambiente. O custo do impacto para a 
empresa é representado por penalidades como multa, ressarcimentos a terceiros por 
prejuízos causados, recuperação de áreas degradadas entre outros fatores que são 
usados para penalizar as empresas pela falta de mecanismos de proteção 
ambiental. 

Resta saber se esse plano de desenvolvimento que tem por objetivo 
reaproveitar é viável para a empresa. Dessa forma se faz necessário a análise da 
viabilidade do emprego da reciclagem numa obra da construção civil, houve a 
necessidade de analisar os custos de investimento em equipamentos de reciclagem 
e com seus respectivos custos de operação e também do emprego de novas 
tecnologias como por exemplo o “Tijolo Ecológico”. Pegando esse exemplo foi 
estudado os gastos de investimentos em equipamentos e em operação. Para mensurar o retorno dos investimentos em reciclagem e em novas tecnologias foi 
feito um estudo de caso para apurar o custo de construção de um muro de alvenaria 
feito no processo normal, em seguida foi comparado com os custos de construção 
deste mesmo utilizando os produtos gerados da reciclagem. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 Concluímos que após de analisar esses dados e valores é viável investir no 
reaproveitamento de agregados, é apenas uma questão de incentivo fiscal, e 
controle governamental. Por ser ainda um hábito raro nas empresas do nosso país 
essa atividade é considerada inviável por muitos, na prática vemos que nem todos 
os padrões estabelecidos são cumpridos e nem todas as normas ambientais 
obedecidas desse modo os empresários não veem a necessidade de reaproveitar.  
 Além disto os agregados da construção civil reaproveitados pela empresa 
Grupo Duarte contribuem muito para a questão ambiental por exemplo na mineração 
mais especificamente a produção de brita artificial onde esta matéria prima já e 
oriunda das próprias obras civis que se livram deste rejeito indesejado nos canteiros 
de obras. 
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