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RESUMO 

 

Ações para reduzir e implementar meios de destinação e tratamento dos resíduos gerados pela 

indústria da construção civil tonam-se cada vez mais prioritárias e conduzem a estudos que visam 

novas ferramentas na gestão e manejo destes. Dentro deste contexto, as Usinas de Reciclagem de 

Entulho (URE) têm se demonstrado ser uma destas ferramentas. Com potencial para receber e 

reciclar os resíduos da construção civil, estas usinas reduzem o impacto do setor da construção no 

meio ambiente, além de reinserir o resíduo na cadeia produtiva, agregando valor a este.   Dessa 

forma, esta pesquisa apresenta a caracterização de usinas de reciclagem de entulho como agentes 

na gestão circular de resíduos da Construção Civil, fundamentada no modelo de economia 

circular. Além dos ganhos ambientais, as URE também colaboram na criação de empregos 

formais, na redução da deposição de resíduos em locais inadequados e no estímulo à formação de 

uma nova cadeia produtiva, por meio dos processos que transformam os entulhos em novos 

agregados para a Construção Civil. Conclui-se que ainda faltam divulgação e esclarecimento do 

potencial de uso dos resíduos reciclados para que haja a mudança de cultura por parte de 

engenheiros, projetista e população. Também se identificou que são necessárias mais leis e 

normas que determinem o uso de parcelas de material reciclado em obras, assim como, maior 

conscientização dos geradores para que deem a atenção necessária ao problema de geração e 

tratamentos dos entulhos.   

  

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Resíduos de Construção Civil, Usinas de Reciclagem de 

Entulho; Agregados reciclados, Economia Circular. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Actions to reduce and implement means of disposal and treatment of waste generated by the 

construction industry are becoming more and more priorities and lead to studies aimed at new 

tools in the management and management of these. Within this context, Rubble Recycling Plants 

(RRP) have been shown to be one of these tools. With the potential to receive and recycle 

construction waste, these plants reduce the impact of the construction sector on the environment, 

as well as reinsert the waste in the production chain, adding value to it. Thus, this research 

presents the characterization of debris recycling plants as agents in the circular management of 

waste from the Civil Construction, based on the circular economy model. In addition to 

environmental gains, RRP also collaborate in the creation of formal jobs, in reducing waste 

disposal in inappropriate places and in stimulating the formation of a new productive chain, 

through the processes that transform the wastes into new aggregates for Civil Construction . It is 

concluded that there is still a lack of dissemination and clarification of the potential use of 

recycled waste in order to change the culture experienced by engineers, designers and the 

population. It was also identified that more laws and regulations are needed to determine the use 

of recycled material in the works, as well as greater awareness of generators to give the necessary 

attention to the problem of generation and treatment of the wastes. 

  

Keywords: Solid Waste, Construction Waste, Rubble Recycling Plant; Recycled aggregates, 

Circular Economy. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A indústria da Construção Civil desempenha um importante no desenvolvimento das 

cidades. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2015), trata-se de um 

setor que influencia diretamente a economia de um país, gerando empregos diretos e indiretos. 

Na visão de Karpinski et al (2008), este setor é o principal responsável por garantir a 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento do país.   

Contudo, John (2000) e Dias (2004) ressaltam que a Construção Civil consiste na 

atividade econômica que mais consome recursos naturais, utilizando em torno de 50% de tudo 

aquilo que é extraído mundialmente. Segundo John (2000), somente na produção de concreto e 

argamassa, são utilizadas cerca de que 220 milhões de ton. /ano de agregados naturais (britas e 

areia).  Outro aspecto do consumo intenso de recursos naturais pela Construção Civil advém do 

esgotamento precoce de jazidas e reservas naturais.  

Como exemplo, pode-se citar a cidade de São Paulo, em que para se obter areia para 

suprir as obras, muitas construtoras estão sendo obrigadas a buscar este agregado em distâncias 

superiores a 100km.  Tal situação, além de causar danos ambientais, também provoca prejuízos 

econômicos, uma vez que o custo de aquisição dos agregados naturais é onerado pelas distâncias 

de transporte cada vez maiores.  

Além da voracidade no consumo de recursos naturais, a indústria da construção também é 

considerada a que mais produz resíduos sólidos decorrentes da sua extensa cadeia produtiva. De 

acordo com dados de John (2000), somente na cidade de São Paulo são gerados 2500 caminhões 

de entulho por dia.  

Embora nem sempre essa situação seja perceptível ao cidadão comum, as quantidades de 

Resíduos de Construção Civil (RCC) geradas são significativas na composição dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU). Ulsen et al (2010) estimam que os (RCC) possam constituir cerca de 

50% dos resíduos sólidos de algumas municipalidades brasileiras. Azevedo e Kiperstok (2006) 
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citam que,  na cidade de Salvador, o volume de RCC constitui,  aproximadamente, 45% do total 

gerado diariamente de  RSU;  enquanto que em São Paulo e Rio de Janeiro essa participação 

decai para 21% (Gomes et al., 2008). Na União Europeia, os RCC constituem cerca de 22% do 

volume total de resíduos sólidos urbanos segundo Barros e Jorge (2008).  

 

Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014) comentam que além dos impactos causados pelo 

extrativismo, a Construção Civil também arca com o ônus de impor ao ambiente outras formas de 

agressão,  tais como: poluição do ar, poluição sonora, do solo, geração de resíduos etc. Por este 

motivo, a reciclagem de entulho tem sido tema de estudos nacionais e internacionais como 

ferramentas de gerenciamento, no intuito de possibilitar sua valoração e mitigar os impactos 

ambientais causados (Arif; Bendi; Toma-Sabbagh,2012).  

 

Para Paschoalin Filho, Duarte e Faria (2016), a utilização de práticas gerenciais que visam 

à sintonia das operações do setor da Construção Civil com a sustentabilidade, consiste em um 

importante paradigma a ser discutido pelo meio técnico, uma vez que proporciona a redução do 

impacto ambiental causado pela sua cadeia produtiva, dos custos incorridos (principalmente no 

transporte e deposição de resíduos e importação de matéria-prima) e colabora na solidificação de 

uma boa imagem das empresas envolvidas junto ao mercado consumidor e stakeholders.  

Até o ano de 2002, não se dispunha de nenhuma legislação que atuasse tão fortemente 

junto ao setor da Construção Civil no sentido de mitigar os problemas na geração e destinação 

dos entulhos. Na cidade de São Paulo, segundo Schneider e Phillip Jr (2004), a legislação 

municipal nesta época limitava-se apenas a proibir a deposição de RCC em vias e logradouros 

públicos, atribuindo ao gerador a responsabilidade pela sua remoção e destinação final.  Contudo, 

no ano de 2002, foi publicada a Resolução no 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), conjunto de aspectos normativos que consideraram, de forma efetiva, a 

problemática dos RCC no Brasil.  

Para Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014), a Resolução nº 307 do CONAMA destaca-se 

como resolução norteadora sobre os resíduos de construção e demolição no país, a qual vem, ao 

longo do tempo, sofrendo alterações por parte do CONAMA a fim de adequá-la à realidade da 
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sociedade em geral. Dentre os aspectos apresentados nesta resolução, pode-se citar a classificação 

dos resíduos, a responsabilidade compartilhada entre geradores e transportadores e a 

obrigatoriedade de elaboração de planos de gestão de resíduos de construção pelas esferas pública 

e privada.  

Segundo Paschoalin Filho, Duarte e Faria (2016), uma importante ferramenta de 

gerenciamento sustentável de RCC consiste no modelo da pirâmide da hierarquia de gestão de 

resíduos sólidos, sendo esta recomendada em legislações nacionais e internacionais, tais como: a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil (Lei 12.305/2010); a Diretiva 

2008/98/CE, relativa aos resíduos da União Europeia e a Lei de Recuperação e Conservação de 

Recursos (ECRA) da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos (Inglezakis; 

Zorpas, 2011; Hwang; Yeo, 2011; Heidjen; Bueren, 2013).  

Como forma de reduzir os impactos ambientais gerados pelos RCC, Schneider e Philippi 

Jr. (2004), apontam como uma alternativa de solução a reciclagem destes.  Para John (2000), a 

reciclagem contribui para produção de materiais que serão utilizados em novas construções 

minimizando, assim, o custo das novas obras, bem como reduzindo a necessidade de aquisição de 

matérias primas naturais. 

No contexto da reciclagem dos RCC, destaca-se a atuação das Usinas para Reciclagem de 

Entulho (URE) como importantes agentes, uma vez que estas não consistem apenas em uma 

forma de destinação final dos RCC, mas sim um ponto de reinserção destes na cadeia produtiva 

da Construção Civil.  

Segundo Miranda, Ângulo e Careli (2009), até 2002, o Brasil contava com apenas 16 

URE e a taxa de crescimento era reduzida, apenas três instalações por ano; porém, observou-se 

um salto de novas instalações entre três e nove usinas por ano após a publicação da Resolução 

CONAMA 307 no mesmo ano. Isso significou que, entre 2002 e 2009, já se contabilizava o total 

de 47 usinas instaladas e em funcionamento por todo o país, sendo 51% pertencendo ao setor 

púbico e 49% ao setor privado. 
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Porém, a pesquisa setorial realizada pela Associação Brasileira para Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição - ABRECON para o período de 2015/2016 apresentou 

que tem aproximadamente 310 usinas instaladas em diferentes regiões do país. ABRECON 

(2016), demonstrando que num período de 6 anos 2009/2015 o crescimento ultrapassou o número 

de 43 instalações por ano, alterando o percentual por setor, sendo 10% ao setor público, 83% ao 

setor privado e 7% misto público/privado.    

Diante dessa situação, esta pesquisa propõe a caracterização das usinas de reciclagem de 

entulho localizadas na Cidade de São Paulo e interior, no intuito de contribuir, tanto com o meio 

acadêmico, quanto técnico, acerca de questões pertinentes à destinação e tratamento dos resíduos 

produzidos pela Construção Civil.  

Dessa maneira, esta pesquisa pretende, ao final de suas atividades, responder a seguinte 

questão de pesquisa: “ Como é a atuação do papel das URE no manejo dos Resíduos da 

Construção Civil, para agregar qualidade e valor aos resíduos reciclados fundamentada no 

modelo de economia circular? 

Portanto, diante da problemática apresentada, justifica-se esta pesquisa. Uma vez que se 

pretende com este, realizar um estudo que objetiva, além de apresentar aspectos de logística, 

fomentar a discussão a respeito do papel das Usinas de Reciclagem de Entulho como importantes 

agentes na inserção da variável ambiental na Construção Civil; caracterizando-as como uma 

alternativa ambientalmente correta de destinação dos resíduos gerados pelas obras, de forma que 

estes possam ser reciclados, valorados e, posteriormente, reinseridos na cadeia produtiva.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Caracterizar o papel das Usinas de Reciclagem de Entulho como agentes na gestão circular dos 

resíduos, promovendo o desenvolvimento sustentável na indústria da Construção Civil.   

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar o mercado de consumo atual de agregados reciclados por meio de 

entrevistas com coordenadores, engenheiros e gestores de URE. 

• Demonstrar o funcionamento e os itens constituintes de uma URE, observados em 

visitas técnicas que serão realizadas; 

• Apresentar os preços adotados pelo mercado para negociar a venda dos agregados 

naturais, e dos agregados reciclados por meio da análise de orçamentos junto a 

usinas e fornecedores. 
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1.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

Esta pesquisa está estruturada em quatro capítulos, de forma a sistematizar e relatar as 

etapas pelas quais foram conduzidos os levantamentos de dados até o cumprimento de seus 

objetivos.  

Capítulo1 – Neste estão contidos os seguintes itens: Introdução e justificativa, objetivos (geral e 

específicos) e estrutura do trabalho. 

Capítulo 2 – Referencial Teórico: Neste capítulo foi desenvolvido o levantamento bibliográfico a 

respeito do tema em estudo, de forma a se atualizar o estado da arte  acerca do manejo e gestão de 

RCC. Também foram levantadas as bases teóricas necessárias para subsidiar os estudos 

conduzidos, bem como sustentar as análises dos resultados que  obtidos.  

Capítulo 3 – Método de Pesquisa: este capítulo traz a descrição das ferramentas metodológicas 

que foram utilizadas nas diversas etapas deste trabalho, de forma a poder cumprir os objetivos 

desta pesquisa.   

Capítulo 4 – Resultados e Discussões: neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com 

a realização da pesquisa, de forma a dar por  cumpridos os objetivos geral e específicos, bem 

como responder à questão de pesquisa.  

Capítulo 5 – Conclusões: este capitulo  apresenta as conclusões alcançadas após as análise e 

discussões sobre os resultados apresentados pela pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

 

A indústria da Construção Civil desempenha um importante papel na economia do país. 

Para Ibrahim et al (2010), ela é necessária para que haja crescimento e desenvolvimento de uma 

infraestrutura adequada para que a economia do país seja estimulada. 

 

Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES, 2009), a Construção Civil no 

Brasil foi responsável por 4% do PIB (Produto Interno Bruto), no ano de 2009; sendo que essa 

taxa apresentou crescimento sucessivo no período de 1995 a 2008, demonstrando taxa média em 

torno de 9,7% ao ano.  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) destaca que, no ano de 

2010, o setor da construção civil foi responsável por 11,6% do crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil; atingindo nos últimos 24 anos o melhor resultado, agindo diretamente na 

geração de mais de 329 mil vagas de trabalho no mercado. Ainda se acredita que o setor da 

Construção Civil possa responder pela geração de mais de R$ 90 bilhões por ano de investimento 

financeiro no país. 

 

Uma característica da indústria da Construção civil consiste na utilização intensiva da 

mão de obra, sendo na sua maioria não qualificada, chegando a empregar no ano de 2007 cerca 

de 1,5 milhões de trabalhadores, respondendo por 75% de empregabilidade no grupo de 

atividades que abrange a construção de edifícios e outras obras de Engenharia Civil (BNDES, 

2009). Segundo o IBGE (2011), a demanda por mão de obra é proporcional ao crescimento das 

atividades no setor, o qual responde por 62 empregos indiretos para cada 100 empregos diretos. 

 

Segundo o BNDES (2009), a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), em 

2007, apresentava muitas empresas de pequeno porte; porém, seriam as empresas de grande porte 

com mais de 30 funcionários que teriam maior participação nas obras.  Sendo a participação das 

grandes empresas mais presente no segmento de atividades nos subsetores (edificações e 
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construção pesada). O BNDES concluiu que entre as 100 maiores empresas da construção há uma 

participação em vários segmentos diferentes e seus faturamentos médios chegam a R$ 500 

milhões. A mesma análise indica que algumas, por serem mais especializadas, têm atuação em 

obras de edificação, comercial e residencial, condomínio horizontais e incorporações, indicando 

ainda que algumas das maiores são brasileiras e atuam no exterior. 

 

Segundo o BNDES (2009), em 2008, a União Europeia teve a Construção Civil como 

responsável por 6,7% do PIB dos países participantes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE); porém, as taxas de desemprego alcançavam o percentual 

em torno de 4% a 10%. No ano de 2008, das 225 maiores empresas de construção de nível 

internacional, 65 eram europeias e detinham 54,5% do mercado mundial, porém apresentando 

decréscimo em relação às principais do mundo. 

 

Já nos Estados Unidos, a participação da Construção Civil em 2009 foi de 5,95% do PIB 

americano, ficando atrás de Europa, Oriente Médio e Ásia/Austrália com representação de 10,7% 

do total das receitas em concorrência internacionais, segundo ranking da Engineering News-

Record (ENR) para o ano de 2008.    

 

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Os impactos ambientais que são causados pela Construção Civil estão relacionados ao 

consumo de recursos naturais e geração de resíduos (Paschoalin Filho, Storopoli e Duarte, 2014). 

Durante vários momentos do processo do ciclo de vida das construções ocorre consumo de 

materiais, água e energia, ao mesmo tempo em que são gerados entulhos produzidos em 

decorrência do processo construtivo adotado na fase de construção, sendo que parte desses 

resíduos são incorporados nas construções (John, & Agopyan, 2003).  Também nas fases 

subsequentes, tais como: manutenção, correção de patologias, reforma e/ou modernização, ou 

ainda descarte para troca de componentes degradados, bem como na fase de demolição; ainda não 

se conseguiu reduzir os resíduos nessa fase em decorrência da falta de conhecimento por partes 
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dos profissionais sem capacitação para avaliar durabilidade de soluções construtiva (John, & 

Agopyan, 2003).   

 

Ao mesmo tempo em que a indústria da Construção Civil ganha destaque no papel social 

pela atuação que exerce na redução do déficit habitacional e de infraestrutura, também ganha 

destaque por ser responsável pelo grande consumo de recursos naturais; certo que, segundo Dias 

(2004), no Brasil, 50% dos agregados naturais extraídos são destinados a subsidiar atividades de 

construção. 

 

Ainda que já se justifique a necessidade de consumo de grande quantidade de agregados 

naturais pela indústria da Construção Civil, essa atuação não impede que ela responda pela 

agressão imposta ao meio ambiente por meio da poluição do ar e degradação do solo, poluição 

sonora e a geração de resíduos (Paschoalin Filho, Dias, & Cortes, 2014). 

 

Segundo Silva e Fernandes (2012), o setor da Construção Civil é responsável, não só por 

consumir grande quantidade de recursos naturais, mas também por gerar cerca de 50% a 60% de 

todos os resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos diariamente nas cidades brasileiras.  

 

Para Tessaro, Sá e Scremin (2012), a indústria da Construção Civil  consiste em um setor 

que requer atenção, pois para atender às necessidades do mercado imobiliário, ela impacta no 

meio ambiente por meio da geração de grandes volumes de resíduos e não reaproveitamento dos 

mesmos. Ainda para estes autores, a deposição irregular dos resíduos gerados pela Construção 

Civil intensifica os problemas de saneamento nas áreas urbanas, conforme observa-se nas  

Figuras 1, 2 e 3.  
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Figura 1:  Exemplo de deposição irregular de 

entulho Rua Santo Henrique x Av. Calin Eid - ZL. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Figura 2: Entulho depositado Rua Santo Henrique 

x Av. Calin Eid, próximo a boca de lobo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 
Figura 3: Entulho depositado próximo a rampa de 

acesso do Córrego Franquinho  - ZL. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando as Figuras 1, 2 e 3, percebe-se que a deposição irregular ocorre de forma 

despreocupada, e os pontos viciados localizam-se em partes muito próximos a bocas de lobos que 

captam água de chuva e rampa de acesso aos córregos ocasionando entupimento, causando o 

transbordamento em períodos chuvosos. 

 

Estudos indicam que, costumeiramente, na execução de uma obra e, ao longo de seu 

ciclo de vida, é esperada a geração de uma quantidade de resíduos; mas é na fase executiva que 

os volumes de RCC são mais expressivos (John, & Agopyan, 2003; Paschoalin Filho, Duarte e 

Faria, 2016; Arif; Bendi; Toma-Sabbagh, 2012). Barros e Jorge (2008) citam dados advindos de 

estudos realizados na União Europeia (UE). Segundo os autores, do volume total de RSU gerado 

pela UE, cerca de 22% trata-se de RCC. A Tabela 1 apresenta o levantamento conduzido pelos 

autores. 

 

Tabela 1. Origem dos resíduos na União Europeia 

Tipos de Resíduos Percentual do total de RSU  

Escória da indústria mineira e resultantes da explosão em pedreiras 29 

Indústria 26 

Construção e demolição 22 

Urbanos 14 

Agrícolas, silvícolas e outros 9 

Fonte: Barros e Jorge (2008)  
 

 

No Brasil, Morais (2006) cita a geração na proporção de 1:2 em massa entre o RSU e o 

RCC. O autor ainda destaca dados relacionados a algumas cidades consideradas de médio e 

grande porte, sendo essas geradoras, em massa de RCC, com percentual variando entre 40% e 

70% do total do RSU. Carneiro (2005), por meio da Tabela 2, apresenta a composição dos RCC 

em alguns dos municípios brasileiros. Percebe-se pela Tabela 2 um percentual maior dos 

materiais cimentícios, compostos por concreto e argamassa na composição geral da massa de 

RCC nos municípios prospectados.   
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Tabela 2. Composição do RCC para alguns municípios Brasileiros. 

Material 
Localidade 

São Paulo/SP Ribeirão Preto/SP Salvador Florianópolis/SC 

Concreto e argamassa 33% 59% 53% 37% 

Solo e areia 32% - 22% 15% 

Cerâmica 30% 23% 14% 12% 

Rochas 
 

- 
18% 5% - 

Outros 5% - 6% 36% 

Fonte: Carneiro (2005)  

 

Os resíduos de demolição são compostos por misturas de vários constituintes, tais como: 

concreto, cerâmica, solos, entulhos etc.  Quando se trata de demolição de edifícios, ainda se deve 

considerar alguns materiais classificados como perigosos, como o caso do amianto, entre outros. 

Também deve-se destacar a ocorrência de materiais mistos, por exemplo: janelas com vidros, 

caixilharia de madeira ou PVC. A Tabela 3 apresenta a composição da massa de resíduos gerados 

pelas atividades de demolição conduzidas na cidade de Lisboa em Portugal. (Barros, & Jorge, 

2008).  

Tabela 03. Composição (percentagem mássica) dos RCC da área da Grande Lisboa. 

Fração RCC Percentual (%) 

Madeira 48,4 

Metais 33,4 

Inertes 10,6 

Plásticos e borracha 2,2 

Cobre 0,2 

Chumbo 0,1 

Fonte: Lima e Pinto (2000 apud  Barros e Jorge, 2008). 

 

De acordo com a Tabela 3, pode-se observar que a maior representatividade de material 

na massa de resíduo de demolição consiste em madeira e metal, o que difere das características da 

composição da massa de resíduos gerados por uma obra de construção, a qual é formada 

predominantemente por cimentícios e solos. Segundo Barros e Jorge (2008), esta diferença ocorre 

pelo fato da idade avançada das construções portuguesas, que agora passam por ações de retrofit. 
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Na época em que foram executadas, a madeira era o principal componente estrutural da obra e 

não o concreto.  

 

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014), demonstra que no Brasil a coleta per capita de 

resíduos de construção e demolição, nos anos de 2013 e 2014, representou um crescimento em 

torno de 4,1% (de 0,584kg/habitante/dia para 0,603 kg/habitante/dia).  Segundo ainda dados da 

ABRELPE (2014), a região Centro-Oeste representou o maior índice de coleta dos resíduos de 

construção e demolição per capita, alcançando em 2014 o equivalente a 0,899 kg/habitante/dia. 

Destaca-se também em oposto a região Centro-Oeste, a representação em menor índice para a 

região Norte com um índice de apenas 0,263 kg/habitante/dia no mesmo ano.  

 

Paschoalin Filho, Storopoli e Duarte (2014) apresentam a Quadro 1, em que são 

relacionadas diversas pesquisas conduzidas entre 2007 e 2013, no intuito de caracterizar e 

apresentar diversas formas de impacto ambiental causadas pelo setor da Construção Civil.  

 

Tipos de 

impactos 

Araújo e 

Gunther 

(2007) 

Motta e 

Aguilar 

(2009) 

Pegoraro 

et al. 

(2010) 

Ãngulo 

et al. 

(2011) 

Yuan 

et al. 

(2011) 

Banias 

et al. 

(2011) 

Coelho e 

brito 

(2011) 

Ulsen 

et al. 

(2013) 

Consumo 

excessivo de 

recursos naturais 

X x  x x  x x 

Geração de 

resíduos 
X x x x  x   

Perdas e 

desperdícios 
  x      

Consumo de 

energia 
  x      

Poluição 

ambiental 
X x x x x x x  

Esgotamento de 

áreas de aterro 
   x x x x x 

Altos custos por 

disposição 

irregulares 

 x       

Áreas degradadas X x  x  x x  

Transporte 

intensivo 
     x x x 

Saúde coletiva X x  x     

Quadro 1. Estudos do impacto ambiental causado pela indústria da construção civil 
Fonte: Paschoalin Filho, Storopoli e Duarte (2014). 
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Arif, Bendi, & Toma-Sabbagh (2012) ressaltam que a importância do estudo dos 

impactos causados pelas atividades construtivas ao meio urbano e natural, incentiva 

pesquisadores a intensificarem estudos de novas ferramentas de gerenciamento dos resíduos 

gerados, na intenção que se possa mitigar os impactos causados. 

   

   

2.2.1 Aspectos normativos referentes aos Resíduos da Construção Civil 

 

Segundo Guedes e Fernandes (2013), o Estatuto das Cidades - Lei n. 10.257/2001 pode 

ser considerado o pioneiro na criação de uma legislação própria na tratativa do manejo dos RCC 

no país. Até o ano de 2002 não se tinha uma legislação direcionada para destinação e tratamento 

dos resíduos gerados pela Construção Civil. A legislação da época se limitava apenas a proibir a 

deposição em vias ou logradouros públicos (Schneider, & Philip Jr. 2004)  

 

Porém, a partir do momento que o problema com os resíduos chamou a atenção da 

sociedade, ficando evidente que os mesmos causavam sérios problemas ao meio ambiente e à 

saúde pública, os governantes passaram a intensificar esforços para  sanar os problemas 

acarretados pela geração de resíduos de construção e demolição, formulando legislações mais 

específicas para manejo e tratamento dos resíduos, compondo  uma série leis e resoluções que 

ajudam a determinar ou definir responsabilidades, diretrizes a serem seguidas para dar a 

destinação final ao RCC. O Quadro 2 traz as principais Leis e/ou Resoluções publicadas pelo 

poder público desde o ano de 2001 até 2015.  
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Legislação Atuação 

10/06/2001 -  Estatuto das Cidades - Lei 

nº10.257. 

Determina novas e importantes diretrizes para o desenvolvimento 

sustentável dos aglomerados urbanos no país. 

05/07/2002 -  Resolução nº307 - 

CONAMA 

Definiu responsabilidades e criou deveres para o Gerenciamento dos 

resíduos de Construção Civil. 

15/08/2004 - Resolução nº 348 - 

CONAMA 

Incluiu o amianto na classe de resíduos perigosos 

24/05/2011 - Resolução nº 431 - 

CONAMA 

Estabeleceu nova classificação para o gesso, considerando este como 

sendo da classe B 

18/01/2012 – Resolução nº 448 - 

CONAMA 

Alterou os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º da Resolução nº 

307/2002. 

29/07/2015 – Resolução nº 469 - 

CONAMA 

Alterou o inciso II do artigo 3º da Resolução nº 307/2002. 

05/01/2007 – Lei de Saneamento Básico -

Lei nº 11.445 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política Federal de saneamento Básico. 

02/08/2010 – Lei nº 12.305 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

Diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades dos geradores, do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

Quadro 2. Principais Leis e/ou Resoluções para tratar e destinar RCC 
Fonte: Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014).  

 

No ano de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu a 

definição para Resíduos da Construção Civil (RCC) por meio da publicação da Resolução nº 307, 

que serviu para nortear empreendimentos e sociedade a identificar e considerar o que seria 

resíduo de construção. Em um de seus parágrafos, a resolução detalhou de forma abrangente 

esses resíduos: 

 

Resíduos da Construção civil: são os provinientes de construção, reformas, reparo e 

demolições de obras de Construção Civil, e os resultantes da preparação e da escavação 

de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (CONAMA, 2002). 

 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 também trouxe a separação dos resíduos em quatro 

classes: A, B, C e D, indicando ainda a destinação correta para cada uma. Posteriormente houve 

algumas alterações. No ano de 2004 a Resolução 348 incluiu como resíduos perigosos todos 

aqueles que contivessem amianto. No ano de 2011, entrou em vigor a Resolução 431 que alterou 

a Resolução 307/2002, classificando materiais de gesso como resíduos recicláveis; em seguida foi 

promulgada a Resolução 469/2015 que incluiu na classe B embalagens vazias de tintas 

imobiliárias desde que secas e sem resíduos de produto, o Quadro 3 apresenta a classificação dos 

RCC, de acordo com a resolução CONAMA e indica a destinação de cada um. 
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Classe A – São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados 

 

Obras de recapeamento asfáltico: seja de demolição, 

reformas ou reparos, e ainda de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

 

Obras de edificações: seja de construção, demolição, 

reformas ou reparos (componentes cerâmicos, tijolos, 

blocos, telhas e placas de revestimento, concreto e 

argamassa). 

 

Peças pré-moldadas em concreto: seja na fabricação e/ou 

demolição (blocos, tubos, meio-fio etc.). 

Estes resíduos deverão ser reutilizados ou reciclados na 

forma de agregados ou encaminhados a aterro de 

resíduos classe A de reservação de material para usos 

futuros. 

(Nova redação dada pela Resolução nº 448/12) 

Classe B – São os resíduos recicláveis para outras 

destinações. 

(Redação dada pela Resolução nº 469/15) 

Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso. 

Estes resíduos deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo disposto de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 

Classe C – São os resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem ou recuperação. 

(Redação dada pela Resolução nº 431/11) 

Estes resíduos deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

Classe D – São os resíduos perigosos oriundos do 

processo de construção. 

(Redação dada pela Resolução nº 348/04) 

 

Tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados 

ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas 

e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais e 

outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 

contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Estes resíduos deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

(Nova redação dada pela Resolução nº 448/12) 

Quadro 3. Classificação e destinação dos resíduos de construção civil, de acordo com a 

Resolução CONAMA 307/02, e alterações pelas Resoluções nº 348/2004, 431/2011, 448/2012 

e 469/2015. 
Fonte: Produzida pela autora.  

 

Em período anterior às Resoluções do CONAMA, o Brasil adotava para tratar dos 

assuntos relacionados aos RCC a Norma Brasileira ABNT NBR: 10.004 de 1987, a qual 

estabelecia classificação aos resíduos sólidos em diversas classes. A ABNT NBR: 10.004/1987 

foi revisada logo após a promulgação da Resolução do CONAMA nº 307 e, no ano de 2004, foi 

publicada sua nova versão trazendo alterações atualizadas que mais atenderia às questões dos 

problemas ambientais e indicava os caminhos para o desenvolvimento ambiental. 
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Segundo a ABNT NBR:10.004, os RCC estão classificados como classe II-B Inertes.  

Para fazer parte dessa classe, a  norma estabelece que quaisquer resíduos quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, poderão 

ser  reciclados e reaproveitados em outros processos da Construção Civil. 

 

Ao aumentar o rigor na legislação, outras normas se fizeram necessárias para definir 

áreas de recebimento e triagem dos resíduos, fixar requisitos para implantação de aterros e 

implantação e operação de áreas de reciclagem, e ainda estabelecer requisitos aos quais os RCC 

têm que atender para serem aplicados em novas obras. O Quadro 4 apresenta as normas da ABNT 

e suas atribuições para tratar resíduos de construção e demolição.  

Norma Título Objetivo 

NBR 15112 

Resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos – Áreas de transbordo e 

triagem – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação. 

Esta norma fixa os requisitos exigíveis para 

projeto, implantação e operação de áreas de 

transbordo e triagem de resíduos da construção 

civil r resíduos volumosos. 

NBR 15113 

Resíduos sólidos da construção civil e 

resíduos inertes – Aterros – Diretrizes par 

projeto, implantação e operação. 

Esta norma fixa os requisitos mínimos 

exigíveis para projeto, implantação e operação 

de aterros de resíduos sólidos da construção 

civil classe A e de resíduos inertes. 

NBR 15114 

Resíduos sólidos da construção civil – 

Áreas de reciclagem – Diretrizes par 

projeto, implantação e operação. 

Esta norma fixa os requisitos mínimos 

exigíveis para projeto, implantação e operação 

de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da 

construção civil classe A. 

NBR 15115 

Agregados reciclados de resíduos sólidos 

da construção civil – Execução de camadas 

de pavimentação – Procedimentos. 

Esta norma estabelece os critérios para 

execução de camadas de reforços do subleito, 

sub-base e base de pavimentos, bem como 

camada de revestimento primário, com 

agregado reciclado de resíduo sólido da 

construção civil, denominado “agregado 

reciclado”, em obras de pavimentação. 

NBR 15116 

Agregado reciclado de resíduos da 

construção civil – Utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural – Requisitos. 

Esta norma estabelece os requisitos para o 

emprego de agregados reciclados de resíduos 

sólidos da construção civil, sendo destinados: 

a) obras de pavimentação viária; em camadas 

de reforço de subleito, sub-base e base de 

pavimentação ou revestimento primário de vias 

não pavimentadas, b) preparo de concreto sem 

função estrutural. 

Quadro 4. Normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) sobre 

RCC (Resíduos de construção civil) publicadas no ano de 2004. 
Fonte: Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014). 
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No ano de 2010, o Brasil   aprovou a Política Nacional do Resíduos Sólidos (PNRS) por 

meio da Lei 12.305/2010. Esta propõe a adoção de medidas com objetivo de modificar as práticas 

de consumo e prevê, com isso, uma redução considerável na geração de resíduos, pois busca 

proporcionar o aumento da prática de reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, inclusive 

indicando o manejo correto, tanto na destinação dos resíduos quanto dos rejeitos. Incita, entre 

outras medidas, a criação de planos de gestão de resíduos no âmbito público e privado (Brasil, 

2010). 

 

A Lei nº 12.305, também determina que a responsabilidade sobre os resíduos gerados 

seja aplicada a todos que estejam envolvidos com os resíduos sólidos, do fabricante até o 

consumidor final, ficando a cargo de cada um a responsabilidade em dar a destinação adequada 

aos resíduos, o que fica evidenciado em seu artigo 1º (Brasil, 2010). 

 

Art. 1 - § 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 

resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil, 2010). 

 

A destinação correta dos resíduos deve ocorrer de maneira a abordar as várias situações 

envolvendo a reciclagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou ainda sua disposição 

pela maneira admitida pelos órgãos que regulamento essa disposição, visando a não causar danos 

ou riscos para a saúde pública quanto a segurança e, assim, reduzir possíveis impactos ao meio 

ambiente (Brasil, 2010). 

 

 

Segundo Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014), os quatro planos previstos pela Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), são de grande importância para a gestão dos resíduos 

sólidos, atuando em diferentes patamares do Governo, são eles:  

 

1 -  Plano Nacional de Resíduos Sólidos  Sob responsabilidade da União e coordenado pelo 

Ministério do Meio Ambiente; 
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2 – Plano Estadual de Resíduos Sólidos  sob a responsabilidade da cada Estado, sendo este 

requisito fundamental para a obtenção de recursos da União, ou por ela controlados, a serem 

destinados aos empreendimento e serviços destinados ao gerenciamento de resíduos sólidos; 

 

3 – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos   sob a responsabilidade das 

municipalidades, sendo este requisito fundamental para a captação de recursos junto a União que 

serão destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza pública e ao manejo de 

resíduos sólidos; e 

 

4 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  estão sujeitos a elaboração deste plano os 

geradores de resíduos, sendo perigosos ou não, de uma maneira geral, entre estes, as empresas de 

Construção Civil. 

 

Apesar de a União Europeia não dispor de legislação específica para tratar os RCC, esta 

conseguiu agrupar diretivas e decretos que demostram que estão caminhando para a formulação 

de uma legislação que será mais direcionada para devido tratamento dos resíduos. Paschoalin 

Filho, Dias e Cortes (2014) relacionam a Diretiva nº 75/442/CEE, à primeira legislação 

portuguesa criada com a preocupação de eliminação de riscos à saúde por meio dos resíduos, bem 

como evitar a utilização de recursos naturais, o que ocorreu no ano de 1975. Posteriormente, já na 

década de 1990, houve avanço e outras diretivas e decretos foram promulgados para tratar da 

eliminação, bem como reaproveitamento dos resíduos, conforme demonstra o Quadro 5. 
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Orientação / Determinação Finalidade 

Diretiva nº 91/156/CEE Orientar quanto a eliminação de resíduos 

Diretiva nº 2008/98/CE Orienta quanto a eliminação correta, reaproveitamento e reciclagem 

Decreto-Lei nº 178/2006 • Estabelece regime de geral da gestão de resíduos, 

compreendendo operação de coleta, transporte, 

armazenamento, triagem, valorização e eliminação dos 

resíduos, bem como descontaminação de solos e 

monitoramento de locais de deposição. 

 

• Considera resíduos de construção e demolição, os resíduos 

provenientes das obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação, demolição e derrocada de 

edificações. 

Decreto-Lei nº 46/2008 • Utilização de RCC em obras com observância de normas 

técnicas e outras, 

• Novo código de contratação de obras públicas com 

elaboração de planos de prevenção e gestão de RCC, 

• Obras particulares com obrigatoriedade de cumprir com 

regime legal de gestão de RCC, 

• Operadores de gestão emite certificado de recepção dos 

resíduos recebidos e disponibiliza cópia para autoridades. 

Quadro 5.  Aspectos normativos e Legislativo em Portugal 
Fonte: Paschoalin Filho, Dias e Cortes (2014).  

 

 

Ao analisar o Quadro 5, percebe-se que a legislação da UE tem pontos fortes, assim como 

o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que demonstra preocupação em eliminar, tratar e 

destinar corretamente seus resíduos, como também melhorar a gestão e reciclar os resíduos para 

reutilizar.      

2.2.2 Reciclagem como ferramenta de gerenciamento do RCC 

A reciclagem de RCC já ocorre desde os anos 1920, segundo Levy e Helene (2002). Por 

volta do ano de 1928, foi dado início a pesquisas para validar o preparo de concreto, 

quantificando o cimento, a água e a granulometria necessária do agregado reciclado, proveniente 

da mistura de alvenaria e concreto, para ser utilizado na mistura e preparo da massa de concreto. 

 Ainda, segundo Levy e Helene (2002), a reutilização de RCC mais significativa que se 

tem conhecimento foi registrada após a II Guerra Mundial. Devido ao fato de os edifícios das 

cidades Europeias ficarem sem condições de uso e por faltar matéria prima, os escombros e 
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entulhos foram utilizados na produção de agregados para reconstrução das cidades (Wedler & 

Hummel, 1946, apud Levy, & Helene, 2002). 

No Brasil, segundo Melo (2011), o primeiro registro de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, ocorreu no ano de 1993, na cidade de Belo Horizonte, no intuito de se tratar os 

resíduos e evitar a deposição final destes em local clandestino. Isso ocorreu dois anos após a 

implantação da primeira usina que se tem registro, no ano de 1991 (Nunes, 2004).  A Gestão dos 

Resíduos de Construção Civil adotada em Belo Horizonte previu instalação de estações de 

reciclagem, bem como unidades para recebimento de pequenos volumes (Galvão Junior, et al., 

2005 apud Melo, 2011).  

São Paulo, por se tratar de uma das maiores cidades do Brasil, também registra diversos 

casos de reutilização e reciclagem de RCC, um deles, segundo (Bodi, Brito Filho e Almeida 

1995), foi a atitude da população que, por conta própria, utilizou RCC como revestimento 

primário para mitigar os problemas que ocorriam na via, como a ocorrência da formação de lama 

em período chuvosos e a poeira em períodos de estiagem. 

 Bodi, Brito Filho e Almeida (1995), também registram que, no ano de 1984 foi executada 

a pavimentação da primeira via de tráfego em São Paulo, com aplicação de agregados reciclados 

para executar as camadas de reforço do subleito, bem como a sub-base, garantindo qualidade 

satisfatória no desempenho da via. 

Paschoalin Filho, Dias e Duarte (2013) apresentam um estudo de caso em que os entulhos 

gerados durante a demolição do antigo Estádio Palestra Itália, na cidade de São Paulo, bem como 

os volumes de solo retirados pelas escavações para posterior execução da Arena Allianz Parque, 

no mesmo local, em que foram reaproveitados parcialmente na própria obra. Após serem 

reciclados, por meio da utilização de uma usina móvel, os resíduos foram utilizados servindo de 

material para execução de base de pavimento, produção de argamassa, aterro e execução de 

sistema de drenagem superficial e profunda. A utilização do agregado reciclado e do solo 

escavado, segundo os autores, reduziu gastos com a destinação destes, bem como investimentos 

com aquisição de novos agregados. 
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Ainda que não ocorram demolições, a execução de uma obra sempre gera certa 

quantidade de resíduos. As construções de novos edifícios consistem em exemplos dessa 

ocorrência, devido à geração de resíduos produzidos pelo próprio método executivo adotado. 

Paschoalin Filho, Duarte e Faria (2016) descrevem a gestão realizada da obra de um edifício 

comercial em São Paulo, em que a parceria com uma cooperativa de reciclagem proporcionou 

economia de custo de transporte dos resíduos Classe B gerados e, ainda ganhos com a receita da 

comercialização de parte do mesmo. Durante o processo foram seguidas as instruções do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, conforme a Resolução CONAMA n. 

307/2002. O volume de entulho enquadrado na Classe A ou B somaram aproximadamente 

4.641,5 toneladas. 

Para John (2000), reciclar agrega valor ao resíduo já que ele se transforma em um novo 

material que será absorvido pela própria indústria da Construção Civil, reduzindo os gastos nas 

obras, bem como evitando também a retirada de materiais do meio natural. Na visão de Arif, 

Bendi, & Toma-Sabbagh (2003) e Oyedete et al. (2013), a comercialização e reciclagem dos 

resíduos devem ser considerados como benefícios e incentivar pesquisas no âmbito nacional e 

internacional. 

 

O estudo de caso realizado por Barros e Jorge (2008), a respeito da obra de ampliação do 

aeroporto Francisco de Sá Carneiro, localizado na cidade do Porto, (Portugal), demonstra que o 

gerenciamento realizado de forma sistêmica, baseado nas recomendações e procedimentos 

descritos na Lista Europeia de Resíduos (LER), possibilitou a obtenção de indicadores de 

desempenho ambiental que demonstram que os serviços foram executados com qualidade e 

sustentabilidade.  

 

Outras formas de gerenciamento, também podem ser observadas na utilização de RCC 

para fabricação de peças pré-moldadas. Para Bauer e Sposto (2002), a utilização de agregados 

reciclados na fabricação de blocos demonstra-se, geralmente, satisfatória e, no geral, os autores 

apontam que há potencial na utilização de entulho reciclado, tanto de blocos quanto de outros 

elementos pré-moldados. No entanto, fica a ressalva quanto à necessidade de se realizar outros 
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estudos para analisar o desempenho desses blocos ao longo de sua aplicação, inclusive quando 

houver excesso de umidade.  

 

Para Trichês e Kryckyj (1999) e Ricci e Balbo (2009), a experiência de utilizar agregado 

reciclado para aplicação em pavimentação foi satisfatória, apesar de os autores terem adotados 

misturas diferentes. Triches e Kryckyj (1999) utilizaram as misturas de entulho branco e 

vermelho com solo para compor base de pavimento e concluíram que o resultado foi satisfatório 

em termos de aplicação, tanto nas camadas de reforço quanto na sub-base, uma vez que os 

agregados utilizados não apresentaram expansão significativa. 

   

Ricci e Balbo (2009) fizeram comparação entre características mecânicas do 

comportamento do concreto compactado com rolo (CCR) utilizando RCC, com um concreto que 

utilizou agregados naturais. Os autores concluíram que há características paralelas entre os 

agregados de RCC e o CCR convencional. Ainda indicam que a substituição em 100% dos 

agregados graúdos e pedriscos satisfaz em termos de resistência, apresentando alteração em sua 

porosidade e modulo de elasticidade. Concluem que a aplicação do agregado reciclado em obra 

de pavimentação em concreto mostrou-se sustentável ambientalmente. Ambos concluem que a 

utilização de agregados em camadas de pavimentação e promissora e indicam estudos 

complementares, como testes de fadiga. 

 

Ainda há possibilidade de se trabalhar na recuperação de solos degredados, como 

apresenta o trabalho de Passarini et al. (2009). Os autores ao misturarem no solo humos com 

agregado reciclado, perceberam uma melhora na germinação de alguns tipos de sementes. Para os 

autores, reutilizar o RCC colabora, também com a redução dos impactos ambientais, pois evita 

sua deposição irregular e permite a recuperação de solos empobrecidos pelo uso na agricultura. 

 

Na cidade de São Paulo, foi autorizada a utilização de agregados reciclados, a partir do 

ano de 2002, em obras públicas, após a Prefeitura do Município de São Paulo publicar em Diário 

oficial. Porém, desde a década de 1990 se tinha conhecimento de usinas que reciclavam entulhos, 

mas não havia normalização para a utilização dos agregados reciclados serem aplicados em nova 

obras (Motta, 2005; apud Conti, et al 2014). 
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2.3 USINAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

As Usinas de Reciclagem de Entulho (URE) surgiram como alternativa para que fosse 

possível processar os RCC, evitando ou reduzindo sua deposição irregular, bem como gerando 

um novo agregado a ser reutilizado. Para Lima (1999), apud Jadovski, (2005), Nunes (2004) e 

Chaves (2013), os equipamentos que compõem as URE são adaptações do setor de mineração.  

Na visão de Chaves (2013), a utilização de equipamentos de mineração para reciclagem de 

entulhos foi adotada no momento que algumas pedreiras alcançaram seu esgotamento de 

produção, ou devido ao desenvolvimento urbano que já não permitia a utilização de explosivos 

em seu processo produtivo. 

2.3.1   Panorama geral da situação das usinas de Reciclagem de RCC no Brasil 

No Brasil, anteriormente ao ano de 2002, já se dispunha de um histórico acerca da 

utilização de Usinas de Reciclagem de Entulhos na Construção Civil. Segundo Nunes, (2004), a 

primeira instalação ocorreu na cidade de São Paulo no ano de 1991 e, a partir desta data, mais 

doze centrais foram instaladas naquele ano no país. As cidades que já contavam com usinas 

instaladas antes da Resolução nº 307/2002, foram listadas por (Pinto 2002, apud Nunes 2004) e 

estas podem ser vistas na Quadro 6. 

Estado Cidade 

São Paulo 

São Paulo 

Ribeirão Preto 

São José dos Campos 

Piracicaba 

Vinhedo 

Guarulhos 

Ribeirão Pires 

Minas Gerais Belo horizonte 

Paraná Londrina 

Distrito Federal Brasília 

Rio de Janeiro Macaé 

Quadro 6. Cidades com instalação de usinas de reciclagem antes do 

ano de 2002. 
Fonte:  Pinto 2002, apud Nunes 2004. 
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 Miranda, Ângulo e Careli (2009) apresentaram estudo que demonstra que após a 

promulgação da Resolução CONAMA  307/2002, o crescimento foi significativo e o número de 

usinas instaladas chegou a 47 unidades no ano de 2009, divididas entre os setores público e 

privado.  

 

No ano de 2013, no intuito de caracterizar-se o setor de reciclagem de RCC, a 

Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(ABRECON), realizou uma pesquisa setorial e, por meio de um questionário aplicado em 310 

usinas, procurou abranger diversas informações importantes a respeito deste setor (ABRECON, 

2016). O resultado, obtido com respostas de 112 usinas de diferentes regiões do país, possibilitou 

montar um cenário em que é retratada a produção e capacidade de reciclagem das usinas hoje 

instaladas. Na Figura 4 é apresentada a distribuição das Usinas de Reciclagem de Entulho no 

Brasil.  

  

 

Figura 4 - Concentração de usinas por Estado 
Fonte: ABRECON (2016) 

 

De acordo com a Figura 4, pode-se notar que em relação ao Quadro 6, no período de 

2004/2016, o número de Estados com usinas instaladas triplicou; sendo que o Estado de São 

Paulo detém mais de 50% das URE instaladas e, em operação no Brasil, de acordo com o 
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levantamento conduzido. Em seguida, pode-se destacar: Rio Grande do Sul (7%), Rio de Janeiro 

(7%), Paraná (7%), Pernambuco (4%), Paraíba (4%) e Rio Grande do Norte (4%). De uma forma 

geral, pode-se constatar que a Região Sudeste consiste naquela em que está concentrada a maior 

quantidade de Usinas. 

 

O cenário apresentado pela pesquisa da ABRECON demonstra que houve modificações 

no setor da construção civil desde o ano de 2002. Na época, a predominância das Usinas 

pertencia ao poder público. Contudo atualmente, conforme demonstrado pela pesquisa, o setor 

privado detém a maioria das usinas instaladas e em funcionamento. Com base nos dados 

coletados pode-se observar, por meio da Figura 5, que 83% das Usinas pertencem ao setor 

privado, 10% ao setor público, 7% são mistas público-privada. 

 

De acordo com a ABRECON (2016), esse avanço do setor privado deve-se à 

modificação na legislação, que liberou o uso de agregados reciclados para serem aplicados na 

Construção Civil, incentivando investimentos em novas usinas, possibilitando o 

reaproveitamento dos resíduos. No entanto, apesar do crescimento observado pela pesquisa, o 

potencial de utilização do agregado reciclado ainda poderia ser maior. Miranda, (2016) acredita 

que ainda existem fatores que impedem que o agregado reciclado tenha maior participação no 

mercado consumidor, tais como: a falta de política de consumo aliada ao baixo conhecimento 

técnico do produto produzido. 
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Figura 5. Percentual de usinas públicas e privadas. 
Fonte: ABRECON (2016) 

 

Em relação à operação, a pesquisa revelou que das Usinas que responderam ao 

questionário da ABRECON, apenas 74% estavam em funcionamento até o ano de 2013, 7% 

paralisadas por problemas operacionais e as demais em fase de implantação, ou aguardando 

finalizar projetos e outros, conforme a Figura 6. 

 

 

Figura 6. Situação das usinas pesquisadas pela ABRECON 
Fonte: ABRECON (2016) 
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No percentual de 74% das usinas pesquisadas em destaque na Figura 6, deve-se 

considerar que esse número e composto por diferentes tipos de plantas e equipamentos.  

 

2.3.2 Tipos de Usinas de Reciclagem de Entulho e equipamentos que as compõem 

O tipo de URE a ser adotado no processo de reciclagem deverá considerar, não só o 

volume a ser reciclado, mas também a distância em que estará situada em relação ao local de sua 

produção. De acordo com a ABRECON (2016), deverá ser realizada uma análise prévia desta 

situação antes de se definir ou instalar a URE. Para Jadovski (2005), o processo pode ser atendido 

por plantas com características diferenciadas, sendo fixas, semi-móveis ou móveis.  

 

• Usinas Fixas:  

Segundo Jadovski (2005), este tipo de usina é adotado por empreendimentos fixos, tais 

como pedreiras, minerações e fábricas de cimento. São vantajosas quando sua localização é 

estrategicamente favorável e permitem que a qualidade do material seja mais bem definida. Estas 

devem ser instaladas em grandes áreas que possam contar com setores para triagem e estocagem 

dos resíduos reciclados (Miranda, 2016). Segundo dados da ABRECON (2016), elas representam 

74% das usinas instaladas no País. 

 

• Usinas Móveis:  

A Usina Móvel deve ser adotada quando o volume a ser gerado e reciclado pela obra ou 

empreendimento justificar sua utilização trazendo como vantagem ser desnecessário o gasto com 

terreno para sua instalação e economia de tempo, uma vez que não precisa ser desmontada para 

transporte (Miranda, 2016). Representando um número bem menor em relação às usinas fixas, as 

usinas móveis representam apenas 21%, segundo dados da ABRECON (2016). 

Entre os serviços que mais utilizam esse tipo de usina estão a manutenção de estradas, a 

exploração de jazidas e outras (Jadovski, 2005). 

 

• Usinas Mistas ou Semi-Móveis: 

Usinas Mistas ou Semi-Móveis podem ser utilizadas em obras que apresentam grande 

porte e têm curto prazo para serem finalizadas ou, ainda obras que são executadas fracionadas, 
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tais como, obras de estradas; permitindo, assim, o deslocamento para locais estratégicos; sendo 

uma de suas características a facilidade de montagem e desmontagem (Miranda, 2016; Jadovski, 

2005).  

 

2.3.3 Equipamentos operacionais que compõem as Usinas de Reciclagem Fixas 

 

O processo de reciclagem realizado por uma Usina de Reciclagem fixa requer 

equipamentos capazes de processar, por meio do sistema de moagem, os resíduos gerados em 

obras, que são recebidos e triados nas centrais de usinagem, transformando os mesmos em 

materiais de diferente granulometria que serão inseridos novamente no processo de construção 

(Miranda, 2016). Nunes, (2004) e Miranda (2016), consideram que os equipamentos a compor 

uma Usina de Reciclagem fixa são, de certa forma, simples e se compõem basicamente por:  

• Alimentador de entrada; 

• Equipamento de britagem; 

• Correias para transporte dos agregados; 

• Imas para separação dos metais; e 

• Peneiras graduadas com malhas diferenciadas. 

 

Os equipamentos de britagem mais comuns para Miranda (2016), são os de impacto e os 

de mandíbulas; Lima (1999), apud Nunes (2004) cita também os moinhos de martelo e apresenta 

na Quadro 7 algumas informações a respeito de alguns tipos de britadores. 
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Equipamento 

de britagem 
Funcionamento Vantagens Desvantagens 

Britadores de 

impacto 

Os resíduos são 

britados pelo choque 

que ocorre pelo 

lançamento dos 

resíduos contra 

martelos maciços e 

placas de impactos 

Processa peças de 

concreto e madeira; 

Ótima redução das 

peças gerando bom 

percentual de finos; 

Geração de grãos 

mais íntegros; 

Baixa emissão de 

ruídos. 

Alto custo de manutenção, com substituição 

periódica dos martelos e das placas de 

impactos. 

Britadores de 

mandíbulas 

Os resíduos são 

esmagados  

Menor custo de 

manutenção. 

Empregados como britadores primários, pois 

geram alto percentual de graúdos; 

Geração de grãos lamelares, que geralmente 

apresentam baixa qualidade; 

Dificuldade na britagem de peças em concreto 

armado e peças robustas de madeira; 

Alta emissão de ruídos. 

Moinhos de 

martelo 

Os resíduos são 

britados pelo choque 

que ocorre pelo 

lançamento dos 

resíduos contra 

martelos maciços e 

placas de impactos 

Alta geração de 

finos. 

Empregados como britadores secundários, 

acompanhados de britadores de mandíbulas. 

Quadro 7. Informações básicas sobre os equipamentos de britagem 
Fonte: Nunes (2004). 

 

As correias transportadoras atuam interligando o processo de britagem e a separação do 

agregado reciclado, sua função como o próprio nome diz, é transportar o agregado já reciclado 

para peneiras de separação ou já graduados quando as peneiras estiverem instaladas na saída do 

britador (Miranda, 2016). 

 

Para Miranda, (2016), os separadores magnéticos são importantes na retirada de metais 

que possam estar junto ao entulho a ser britado, eles atuam retirando estes metais antes do 

material ser processado evitando assim possíveis danos ao britador ou mesmo a correias de 

transporte. 
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Assim todo o panorama abordado sobre a Construção Civil, e a importância das URE 

como ferramenta de gestão dos resíduos gerados, caracteriza também a transição de um tipo de 

economia que deixa para traz o modelo linear, onde segue-se a extração, a produção e o descarte,  

não havendo o reaproveitamento de nenhum dos resíduos gerados durante os processos, ou no 

fim de vida do produto, para um modelo de economia que permite que a natureza se restabeleça 

após anos de exploração de seus recursos utilizados,  moldando assim a Economia Circular, onde 

o resíduo volta para a cadeia produtiva, reinserindo-se nos processos construtivos infinitas vezes. 

 

  

2.4 ECONOMIA CIRCULAR  

 

A Economia Circular (EC) tem base em um modelo econômico onde os recursos são 

utilizados de forma racionalizada, explorando a eficiência dos processos, buscando sempre a 

reutilização e poupando o uso de recursos naturais. 

 

Segundo  Ellen MacArthur Foundation (2017), o conceito de EC  tem origens profundas 

e não está ligada a uma data ou único autor, porém sua atuação sobre os processos tanto 

econômico quanto industrial, tomou forças na década de 1970 pela atuação de um grupo de 

acadêmicos, líderes e  empresas. 

   

Para os criadores do conceito de Economia Circular, este modelo econômico consiste em 

um ciclo de desenvolvimento que atua de forma continua, entre suas ações estão a otimização da 

produção de recursos e minimização de riscos sistêmicos (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

 

A EC, e fundamentada em três princípios voltados para desafios que se relacionam em 

recursos e sistemas, sendo eles: 1 – Preservar e aumentar o capital “controlando estoques finitos e 

equilibrando os fluxos de recursos renováveis” ; 2 – Otimizar a produção de recursos “fazendo 

circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidades o tempo todo, tanto no 

ciclo técnico quanto biológico”;  3 – Fomentar a eficácia do sistema “ revelando as externalidades 

negativas e excluindo-se dos projetos”. 
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Segundo  Ellen MacArthur Foundation (2012) em seu  relatório Towards the Circular 

Economy: Economic and business rationale for  na accelarated transition,  defende que a 

Economia Circular pode ser definida como um modelo de economia que reinsere o resíduo  no 

ciclo econômico envolvendo mudanças nas empresas e nos processos. 

 

Ellen MacArthur Foundation foi constituída em 2010 com o objetivo de dar celeridade a 

passagem para a Economia Circular, desse modo a fundação vem agindo efetivamente inserindo 

a economia circular  nas decisões de negócio, atua se concentrando áreas interligadas: insight e 

análise, empresas e governos, educação e treinamento, iniciativas sistêmicas e comunicação 

(Ellen MacArthur Fundation, 2017). 

 

Em outubro de 2015 a fundação lançou o Programa CE100 Brasil, permitindo que o 

mercado brasileiro se beneficie identificando oportunidades de negócio, e dá condições para as 

organizações desenvolverem conhecimento, superação de desafios e aproveitamento de 

oportunidades, possibilitando ainda alcançarem  resultados previstos para outros países. Com 

mudanças enraigadas nos princípios da  Economia Circular e possível que na Europa ocorra o 

aumento do PIB em € 1,8 trilhão até 2030,  e na Índia  os benefícios seriam na ordem de US$ 624 

bilhões de benefícios anuais correspondendo a 30% em relação ao PIB atual da Índia. Essas 

análises realizadas pela fundação demonstram que a Economia Circular pode fazer grandes 

transformações na economia de um país, a Figura 07  apresenta o Diagrama dos Sistema da 

Economia Circular na visão da fundação (Ellen MacArthur Fundation, 2017). 
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Figura 07:  Diagrama do Sistema da Economia Circular 
Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2017) 

 

Utilizando-se de reflexões de diversas organizações a fundação apresenta ainda a 

importância que a Economia Circular tem para orientar o mundo empresarial direcionando ações 

que visam mudanças nos empreendimentos e na forma de consumo pela sociedade (Ellen 

MacArthur Fundation, (2017).  

 

Dentro do contexto apresentado a atuação das URE vem demonstrar que seus processos  

atuam de modo a gerir os resíduos produzidos pela Construção Civil considerando sua 

potencialidade em ser reciclado quantas vezes forem necessário, dessa forma um agregado 

natural entra em um ciclo  de reuso continuo, movimentando o mercado econômico usando os 

princípios da Economia Circular.. 
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Nos últimos anos a EC tem sido tema de pesquisas acadêmicas criando um link  entre o 

conceito e a prática, para Leal (2015) existe certa desconfiança do setor empresarial com relação 

a Economia Circular por desconhecimento, uma vez que a mudança envolve reestruturação e 

investimento, e por desconhecimento não se permitem familiarizar com o tema, mas já se percebe 

casos de organizações que atuam promovendo a mudança gradual partindo do modelo linear para 

algo próximo a Economia Circular.    

 

Porém na visão de Leitão (2015), a Economia Circular vem trazer para o mundo 

empresarial soluções para se sobressaírem da crise que o planeta enfrenta com relação aos 

recursos disponíveis. Também concluí que as mudanças precisam do envolvimento entre 

Governo, autoridades locais e empresas. 

 

Assim, Leal(2015) e Leitão (2015),  associam a Economia Circular ao potencial de 

desenvolvimento da economia das empresas,  necessidade de aprendizagem e aceitação dos 

nossos conceitos. 

  

Portanto, estabelecer a ligação da Gestão Circular de RCC com o modelo de Economia 

Circular, reafirma a ideia de reinserção dos resíduos da Construção Civil no ciclo econômico, e 

reforça a importância das URE no ciclo econômico criado na gestão do RCC.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada na pesquisa foi o estudo de casos múltiplos, sendo que as usinas 

selecionadas foram escolhidas pela localidade, porte e modelo de administração: público, privado 

e misto, além da conveniência dos pesquisadores.  

 

Para Yin (2015), o estudo de casos múltiplos consiste em uma metodologia que abrange 

planejamento, técnicas de coletas de dados e análise dos mesmos. Ainda de acordo com o autor 

nessa metodologia pode-se utilizar mais de uma fonte de informação, por exemplo: documentos, 

registros, entrevistas, observação direta etc. (Yin,2015). 

 

Os estudos de caso podem ser classificados, segundo Yin (2015), em exploratório, 

explanatório ou descritivo, ou seja, em função de seu conteúdo e objetivo final; ou em relação à 

quantidade de casos estudados (caso único ou múltiplos). Tipicamente, esta metodologia de 

pesquisa combina métodos de coletas de dados como: análise de arquivos, entrevistas, 

questionários e observação, sendo que a evidência pode ser do tipo qualitativa (palavras, textos) 

ou quantitativa (dados numéricos), ou ambos. 

 

Segundo Godoy (1995), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa bem aceita pelos 

pesquisadores, uma vez que possibilita determinar as causas de alguns fenômenos que poderão 

somente ser analisados dentro do contexto da vida real.  

 

 Conforme Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa qualitativa deixa o pesquisador livre 

para observar, e sua preocupação fica voltada mais para o processo do que para os resultados, 

possibilitando ao pesquisador ter uma participação mais direta.  

 

Para compor o estudo dos casos, foi desenvolvido estudo de campo com observação 

direta, pesquisa a documentos fornecidos e entrevistas com gestores e responsáveis técnico por 

cada usina. Para Vergara (2000), a pesquisa de campo ocorre de forma empírica e é realizada no 
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local onde o pesquisador acredita colher as informações de que precisa para compor seu trabalho, 

sendo realizada por meio de questionário, testes, entrevista e observação participante ou não.  

 

Já a pesquisa bibliográfica, para Vergara (2000) e Martins e Theóphilo (2009), consiste 

em um método que dispõe de muitas fontes, pois é possibilitada pelas informações publicadas em 

livros, periódicos, revistas, jornais, redes eletrônicas etc. E por ter uma gama muito abrangente de 

informações serve como fonte de dados para outros tipos de pesquisa. Os dados oriundos deste 

tipo de pesquisa são considerados secundários, pois foram coletados, tratados e publicados por 

outros pesquisadores (Vergara, 2000). 

 

O universo de estudo consistiu em empreendimentos que atuam junto à Construção Civil 

recebendo, selecionando e tratando entulhos produzidos por reformas, demolições, construção. 

Ao todo, a amostra foi composta por 7 (sete) Usinas de Reciclagem de Entulho (URE) que estão 

instaladas e em funcionamento na cidade de São Paulo, Região do ABC Paulista e Interior de São 

Paulo. Para Eisenhardt (1989), não existe um número específico para se garantir que um estudo 

de caso seja bem-sucedido; mas, segundo (Mintzberg e Waters, 1982), um número entre Quatro e 

Dez tem bons resultados. A autora explica que números inferiores a Quatro podem gerar teorias 

com baixo nível de complexidade e que com mais de Dez casos a dificuldade passa a ser não só a 

complexidade; mas, também o volume de dados que serão tratados. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta de dados utilizado neste trabalho está organizado em etapas 

para facilitar o entendimento, separação e tratamentos dos dados coletados; e assim poder atingir 

os objetivos de pesquisa.  Dessa forma, foram conduzidas as seguintes etapas: 
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Figura 8. Relação das etapas de coleta de dados 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A seguir, são descritos os detalhes de cada uma das etapas apresentadas na Figura 8:  

 

ETAPA 1 –   Levantamento bibliográfico e documental  

 

Para discutir a problemática dos RCC, considerando a URE como uma alternativa na 

gestão dos RCC, foi realizada a revisão bibliográfica que para Lima e Mioto (2007), qualquer que 

seja a pesquisa a ser realizada. Entende-se que este é um pré-requisito fazer a revisão de 

literatura.  Esta tem por objetivo dar clareza ao pesquisador, mostrando-lhes o caminho a ser 

trilhado desde a definição do problema até a interpretação dos resultados (Alves, 1992). Assim, a 

revisão bibliografia foi realizada por meio de pesquisas junto aos principais bancos de dados, tais 

como: Google Acadêmico, Scielo e Web of Science, e forneceu subsídios técnicos que 

possibilitaram a análise dos resultados, apresentando o estado da arte sobre o assunto, além de 

demonstrar a situação de algumas usinas no Brasil.  

 

Ainda na parte documental, houve a colaboração de algumas usinas que se dispuseram a 

demonstrar alguns documentos relativos ao controle de seus processos, bem como a consulta na 

norma ABNT NBR 15.114/2004, que tem por objetivo apresentar os requisitos mínimos de 

projeto, implantação e operação de áreas destinadas a reciclagem de RCC Classe A.  
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ETAPA 2 – Pesquisa em Campo  

 

A pesquisa de campo foi dividida em três ações, sendo estas a seguir detalhadas: 

 

a) Realização de visitas às URE – observação direta 

 

Na pesquisa de campo, foram realizadas visitas em sete Usinas localizadas nas cidades 

de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Itatiba e Jundiai.  Sendo duas 

geridas pelo Setor Público, quatro pelo Setor Privado e uma com participação Público/Privada 

(PPP), a fim de se observar o funcionamento e os equipamentos que compunham estas URE. 

 

O critério para escolha destas usinas foi baseado no modelo de administração (público 

ou privado), e também pela logística; pois todas estão localizadas próximo ao acesso das rodovias 

que formam nosso principal modal, utilizadas para circulação de cargas e produtos. Também foi 

levada em consideração a representatividade destas nas regiões em estudos, o porte destas e a 

conveniência dos pesquisadores. As URE pesquisadas eram do tipo fixa e fixa/móvel. 

 

Durante as visitas, foram realizadas entrevistas com os gestores das URE, coordenadores 

e engenheiros, a fim de obter informações a respeito do setor e das rotinas diárias de produção e 

gerenciamento destas. Para tal, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, com perguntas 

relativas ao local, legislação, produção, consumo e aceitação do RCC no mercado consumidor e 

na população.  

 

Para o levantamento das características das URE foi aplicada a ferramenta de pesquisa 

elaborada e já aplicada por Melo (2011) Anexo A, a qual consta em um “checklist” em que 

permite verificar suas características físicas e de produção.  Esta foi aplicada pessoalmente nas 

usinas visitadas pelos pesquisadores, em contato direto com os gestores. Isso possibilitou a 

obtenção de dados em conjunto sobre a usina e a visão dos gestores. O questionário encontra-se 

no Anexo A desta dissertação.   
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b) Levantamento de profissionais do setor a respeito da utilização de agregado 

reciclado 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com engenheiros e gestores de obras a 

respeito do conhecimento e aceitação destes em relação à utilização de agregados reciclados 

produzidos nas Usinas nos serviços de construção. Este procedimento permitiu identificar a visão 

de integrantes do meio técnico, bem como confrontar a opinião destes com a dos gestores das 

Usinas.  

 

Além das entrevistas com cinco engenheiros e os gestores de cada usina, também foi 

entrevistado o presidente da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção 

Civil e Demolição – ABRECON, que com seu conhecimento no assunto pode contribuir para o 

enriquecimento do debate sobre os agregados reciclados e o papel das URE. Os roteiros 

utilizados nas entrevistas são apresentados nos Anexos B e  C desta dissertação. 

A ABRECON e uma associação voltada a promover a reciclagem de resíduos da 

Construção Civil. Assim, ela se apresenta como representante do setor na busca de promover a 

conscientização quanto a necessidade de se reciclar cada vez mais e de modo correto. Para isso, a 

ABRECON promove cursos e palestras voltadas as diversas áreas de interesse envolvidas no 

setor que envolve a usinas de reciclagem, bem como as pessoas envolvidas com o processo do 

recebimento a operação.  

 

A associação desenvolveu um selo de qualidade para melhorar a qualidade dos 

agregados reciclados, dando-lhes credibilidade para comercialização, assim como ampliando suas 

formas de aplicação e reconhecimento do mercado de agregados, além de tornar as URE mais 

eficientes melhorando sua produtividade e suas instalações. O selo é oferecido às empresas 

associadas ou não, de modo gratuito, por meio da avaliação das áreas que compõem as usinas e 

que têm influencia diretamente em sua qualidade de produtividade. 

 

 Ainda promove a conscientização quando a necessidade e reciclar com a finalidade de 

se minimizar os impactos ambientais, proteção de mananciais contra o lixo e a redução de 

extração de produtos da natureza.  
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c) Levantamento dos preços de comercialização de agregados naturais e reciclados 

 

No intuito de se verificar a possibilidade de ocorrência de vantagem financeira na 

utilização de agregados reciclados, em comparação com materiais naturais, foram realizadas 

pesquisas e comparações entre preços de venda de agregados naturais e reciclados por meio de 

cotações junto às usinas que comercializam RCC e jazidas e pedreiras que abastecem o setor da 

Construção Civil na mesma região se localizam as URE estudadas. 

  

A granulometria dos agregados, tanto reciclados quanto naturais, consiste em um 

importante fator de influência nos valores de aquisição. Dessa forma, as cotações de preços de 

ambos foram realizadas, considerando-se as granulometrias mais usuais em obras em geral: areia 

de brita, pó de pedra, britas de 0 a 5 (4,8 mm a 100mm), rachão para gabião (100mm a 150mm), 

e ainda outros materiais com aplicação na pavimentação conhecidos por bica corrida, em que não 

há exigência de composição granulometria e brita graduada, que é composta pela mistura de 0 até 

o maior tamanho especificado, ficando o controle definido pelo consumidor.  

 

ETAPA 3 – Agrupamento de dados para análise 

 

Ao final da coleta dos dados, estes foram agrupados do seguinte modo para análise: 

1 -  Releitura de todo material para identificar dados mais relevantes; 

2 – Separação de informações financeiras, tais como valores de agregados naturais e 

reciclados; 

3 – Separação do material fotográfico e sua identificação; 

4 – Revisão do conteúdo e transcrição das entrevistas; e 

5 – Revisão do preenchimento e transcrição dos questionários.  

 

Após o agrupamento das informações que foram levantadas, foi possível partir para a 

análise que conduziu aos resultados desta pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para compor o trabalho de pesquisa foram escolhidas URE que estivessem em cidades 

próximas a capital, em uma distância no máximo de 100km para facilitar a coleta de dados, 

resultando em sete URE que estão distribuídas do seguinte modo: uma em Jundiaí, uma em 

Itatiba, uma em Guarulhos, duas em São Paulo, uma em Carapicuíba e uma em São Bernardo do 

Campo. 

A seguir, na Figura 9, são representadas as sete URE consideradas nesta pesquisa, com 

destaque no mapa de suas cidades de localização. 

 

 

Figura 9: Usinas consideradas nesta pesquisa 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Figura 9, nos permite visualizar, ainda que em pequeno grupo, que as URE se 

distribuem de forma a permitir que outras cidades que não tenham uma URE instalada em 

seu município, possa fazer o encaminhamento de seus RCC para reciclar em locais já 

regularizados. 
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4.1 DESCRITIVO DAS USINAS DE RECICLAGEM DE ENTULHO 

 

A seguir, será apresentado um descritivo geral de cada uma das sete Usinas visitadas, com 

base nas observações diretas realizadas, informações coletadas no local e documentos fornecidos: 

 

4.1.1 Usina 1 

Trata-se de uma usina pública que iniciou suas atividades no ano de 2003. Localizada na 

Cidade de Guarulhos, esta conta com área de aproximadamente 9.000m2 para receber e reciclar 

os resíduos que chegam a ela por meio de recolhimento em Pontos de Entrega Voluntária (PEV) 

espalhados na cidade, bem com resíduos gerados por obras da Prefeitura Municipal. Tem 

capacidade de armazenamento de material britado em aproximadamente 4.500m2.  

 

A partir do ano de 2012, a usina triplicou sua capacidade de reciclagem, passando a 

receber também os resíduos do setor privado, oriundos de reformas e construções de casas e 

prédios no município de atuação. 

 

Os resíduos Classe A encaminhados são separados em pilhas contendo entulhos diversos 

e pilhas somente com entulho de concreto. Quando a caçamba chega à URE é efetuada a 

identificação do gerador que está destinando o resíduo, para em seguida ser realizada triagem 

manual, de forma a retirar o maior número de rejeitos possível.  

 

A triagem, que acontece antes do processo de britagem, retira diversos resíduos que não 

devem ser britados junto com o entulho e cada um deles é destinado a um tratamento final 

adequado. Os plásticos e papelões são encaminhados para uma cooperativa, os materiais ferrosos 

são transformados em recursos por meio de licitações, os resíduos de madeira são encaminhados 

para trituração e posterior envio à Eucatex, os resíduos orgânicos são encaminhados para aterro 

sanitário.  

 

Os agregados reciclados por essa planta não são comercializados, pois trata-se de uma 

usina pública. No entanto, estes são utilizados na produção de diversos artefatos de concreto, tais 
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como: tampas de boca de lobo, lajotas de pisos permeável, mobiliários urbano (bancos e mesas de 

praças) e demais tipos de obras públicas.  

 

A usina utiliza equipamento fixo e tem a capacidade de processar 45m3/hora. O britador 

é do tipo mandíbula e dispõe de várias peneiras, produzindo diversos tipos agregados nas 

seguintes granulometrias: areia média e grossa, brita#1, #2, e #3, rachão e bica corrida. 

 

Para facilitar o envio de resíduos para a usina, fica disponibilizado no website desta 

todas as informações para cadastro e atendimento à legislação. O recebimento dos resíduos fica 

condicionado a uma vistoria visual na chegada a usina, se constatadas irregularidades no 

atendimento aos critérios impostos para recebimento dos resíduos, o gerador pode vir a ser 

impedido de continuar a depositar seus resíduos. A seguir, são apresentadas fotografias colhidas 

durante a visita realizada ao local, e também no site da Usina no intuito de caracterizar as rotinas 

da URE em estudo.  

 

Figura 10: Descarga de materiais  recebidos dos PEVs. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 11: Área de recebimento dos entulhos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 12: Abastecimento na entrada do britador 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 13: Triagem manual para retirada de impurezeas. 
Fonte: Dados dapesquisa 

 

Figura 14: Vista laterral do processo de britagem e separação. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



62 

 

 

Figura 15: Vista da peneira de separação 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.1.2 Usina 2  

 

Com suas atividades iniciadas no ano de 2005, esta planta tem uma atuação voltada não 

só para receber e reciclar os resíduos, mas também utilizá-los na recuperação de áreas degradadas 

(aterro) ABNT NBR 15.113/2004. A URE, localizada no Bairro do Jaraguá, faz limite a Oeste 

com as cidades de Osasco e Caieiras ao Norte de São Paulo, sendo favorecida pela logística, 

conta com rodovias importantes para acesso a sua localização.  

 

A URE ocupa uma área de 20.000 m2 e recebe aproximadamente 200 ton/dia de resíduos 

de demolições e de concreteiras, os quais são britados por um equipamento fixo/móvel com apoio 

de uma escavadeira, um trator e uma pá carregadeira. 

 

O processo de triagem manual é realizado por 2 colaboradores que fazem a separação 

dos resíduos que não são do tipo Classe A, tais como: madeiras, plásticos, papeis e metais 

graúdos. Estes, após separados, são depositados em caçambas e encaminhados para destinação 

final, a qual consiste na doação a cooperativas de catadores de material reciclável.  A triagem por 

eletroímã retira os metais menores não detectado na triagem manual. Esta planta utiliza 
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equipamento de redução do tipo mandíbula e produz materiais capazes de substituir agregados 

naturais, tais como:  brita 0, 1,2 e 3, Rachão, Rachãozinho, Bica corrida e finos. 

 

No intuito de produzir um agregado de melhor qualidade, os resíduos advindos das 

concreteiras são dispostos em pilhas separadas dos resíduos provenientes de obras em geral. Os 

resíduos de concreto, quando britados, resultam em um material mais homogêneo e de qualidade 

superior aos demais, tanto em termo de aparência, bem como resistência. Na Figura 22 são 

apresentadas fotografias das pilhas de resíduos de concreto e de resíduos heterogêneos.  

 

Para minimizar os impactos ambientais, a URE conta com cortina vegetal (eucalipto e 

sansão do campo) no intuito de reter os particulados lançados pela operação da usina e também 

colabora na redução de ruídos. A seguir, são apresentadas fotografias colhidas durante a visita 

realizada. 

 

 

Figura 16: Vista superior panorâmica de parte da área e dos equipamentos envolvidos na 

britagem. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 17: Vista Superior do equipamento de britagem 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 18: Vista lateral do equipamento de britagem 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 19: Resíduos metálicos removidos durante triagem 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 20: Resíduos retirados pelo processo de triagem 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 21: Eletroímã para retirar metais menores. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 22: Área para separação de matérias não conforme. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 23: Resíduos heterogêneos retirados durante o 

processo de triagem. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 24: Área para descarga de metais que serão 

encaminhados para destinação adequada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 25: Área para recebimento de resíduos de concreto. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Figura 26: Área de recebimento entulho comum. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 27: Material heterogêneo já triado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

. 

4.1.3 Usina 3  

 

A Usina 3 foi instalada no ano de 2014, sendo projetada para receber e reciclar volumes 

de até 3 mil ton. /dia de resíduos de demolição, reformas e construções, esta planta do setor 

privado localiza-se no Bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo, sendo servida pelo Viário 

Rodoanel, atendendo as regiões da Zonal Sul e parte da Zona Oeste de São Paulo, e também 

Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e Grande ABC 

 

A planta ocupa uma área de 360.000 m² para recebimento e reciclagem dos resíduos, 

sendo estes separados por tipo e por gerador, permitindo assim a triagem adequada antes de ser 

levado ao britador. A Usina investe em tecnologia para produzir agregado reciclado de qualidade. 

Esta utiliza-se de equipamentos de alta performance que permitem retirar dos resíduos diferente 

tipos de materiais, tais como: metais, plásticos e papeis; permitindo assim, um agregado reciclado 

mais limpo. Os rejeitos são encaminhados para CDR Pedreira. 

 

A usina possui um Martelo de Impacto com capacidade de britagem de 350ton/h, e 

produz agregados reciclados nas seguintes granulometrias: Areia/média ≠0/4,8mm; Pedrisco ≠ 
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4,8/10mm; Bica fina c/pedrisco ≠0/10mm; Bica grossa ≠0/40mm; brita 1≠10/20mm e brita 

2≠20/40mm.  Na Figura 28 tem-se uma visão superior da Usina, a qual permite visualizar as 

correias de transporte do material que são cobertas protegendo todo o percurso de transporte da 

entrada até a saída.   

 

 

Figura 28: Vista superior da parte do processo de britagem e separação dos 

resíduos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 29: Caçamba que recebe a parcela de metais retidos por eletroímã.  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 30: Área de triagem do material antes do britador 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 31: Entulho recebido com grande quantidade de ferro. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 32: Placas de concreto retiradas na reforma de corredor de ônibus 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 33: Rejeitos que serão destinados para aterro sanitário 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 34: Material produzido no processo de britagem. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

4.1.4 Usina 4  

Inaugurada no ano de 2012 e situada na Cidade de Itatiba/SP, esta usina pertence ao 

setor privado e ocupa uma área de aproximadamente 15.000m². Esta planta recebe 

aproximadamente 3.500m³ de resíduos de demolição, reforma e construções que são recolhidos 

por caçambeiros da região. A usina consegue reciclar e vender o equivalente a 1/3 do material 

recebido. 

 

A triagem dos resíduos é realizada de forma manual por 5 colaboradores, os quais 

depositam os rejeitos em caçambas próximas a esteira. Todo material retirado no processo de 

triagem manual é encaminhado para destinação adequada.  Os plásticos, tubos e outros, são 

encaminhados para uma empresa em Louveira/SP.  

 

Sacos de embalagens de cimentos, argamassa e outros são prensados, acondicionados 

em fardos e encaminhados para destinação final. Os bags com garrafas tipo PET e latas são 

destinados para uma empresa que faz uso do material, assim como restos de plásticos pretos, 

azuis e brancos, são prensados e acomodados em fardo para destinação final. A madeira entregue 
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ou retirada no processo de triagem são trituradas pela usina e encaminhadas para uma empresa na 

cidade de Amparo para ser usada no processo de aquecimento de caldeiraria 

 

A URE conta com um britador de mandíbula, uma pá Carregadeira, uma escavadeira 

hidráulica e um caminhão basculante. Sua equipe e composta por 22 pessoas. Na saída da esteira 

inicial foi adaptado um borrifador que umedece o entulho, essa ação reduz os particulados que 

são lançados na queda do deste sobre a peneira. Nesse processo é separado o solo que sai pela 

esteira a esquerda e o rachão sai pela esteira da direita. Este último fica armazenado para ser 

comercializado ou é transportado para o 2º britador para produção de materiais menores. 

 

Os resíduos são britados em duas etapas. Na primeira, é britado o rachão que pode ser 

vendido no tamanho produzido ou estocado para ser reduzido em agregados menores, isso ocorre 

na segunda etapa, quando o rachão e levado e novamente britado para produzir materiais mais 

comuns de uso na Construção Civil, por exemplo: rachãozinho, britas 1,2 e 3, e o pó de pedra que 

são comercializados na própria usina.  

 

A seguir, são apresentadas fotografias que ilustram as instalações locais e as etapas do 

processo de produção dos agregados reciclados.  

 

Figura 35: Vista de parte da área ocupada pela usina e arredores. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 36: Esteira de triagem manual 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 37: Saída da esteira de triagem 

com borrifador de água para reduzir 

poeira. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 38: 1º Britador, separa finos e é britado o rachão. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 39: Caçamba com diversos tipos de plásticos. 
Fonte: Dados da pesquisa 



77 

 

 

Figura 40: Embalagem de diversos materiais usados em obras. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 41: Bags com vasilhame de plástico, separam embalagens com resíduos. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 42: Madeiras que serão trituradas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 43: Moagem da madeira saem direto para caçamba de transporte. 
Fonte: Dados da pesquisa 



79 

 

 

Figura 44: 2º Britador para britas 1, 2 e 3, rachãozinho e pó de pedra. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

4.1.5 Usina 5  

Esta usina, localizada em São Bernardo do Campo, iniciou suas atividades no ano de 

2004; e atualmente recebe, aproximadamente, 300m3/dia de resíduos de demolição, reforma ou 

construção. A planta ocupa uma área de aproximadamente 7.200m2, que é utilizada na sua 

totalidade, sendo uma parte utilizada para recebimento e manejo dos resíduos e aproximadamente 

2.000m² são destinados a estocar o agregado reciclado. 

 

Esta planta utiliza um britador de impacto e conta com escavadeira hidráulica, pá 

carregadeira e caminhões caçamba para transporte dos entulhos. Pelo fato de ter muitas empresas 

em seu entorno, além das árvores conta também com uma rede de aspersores para evitar que o pó 

seja lançado sobre os imóveis da vizinhança.   

 

Todo RCC que chega na usina passa um uma vistoria prévia realizada por um 

colaborador, de forma a se verificar se este realmente se encaixa na classificação de Resíduo 

Classe A, de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002. O limite admitido de 

heterogeneidade nas caçambas em relação a contaminação com outros tipos de resíduos é de 10% 

em volume. Caso a caçamba apresente valor superior, a URE não a recebe.  
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Após descarregamento, os resíduos que não se encaixam como Classe A são separados 

na triagem e armazenado em bags ou caçambas, aguardando serem encaminhados para destinação 

final correta de acordo com sua tipologia. A usina não adota a separação por agente gerador de 

entulho, porém os resíduos de concreto recebem tratamento diferenciado dos demais por se 

tratarem de um tipo de resíduo mais procurado e valorizado pelo mercado.  

 

Todo material retirado que não pôde ser aproveitado no processo de reciclagem é 

separado e armazenado para destinação final, nesse caso é oferecido aos colaboradores que ficam 

com o valor de tudo que for retirado e vendido. Esse incentivo traz benefício para a usina que 

produz um reciclado mais limpo.  

 

O entulho estocado é movimentado por pás carregadeiras, que fazem a movimentação 

dentro da usina, abastecendo o britador e liberando área para receber outros montantes de 

resíduos. A área de estoque dos agregados reciclados produzidos fica estrategicamente localizada 

na saída da usina, o que facilita o carregamento e saída dos caminhões.  

 

Sob administração privada, a URE está em busca melhorar a qualidade de seu material e 

para isso zela pela triagem manual incentivando seus funcionários a receberem por todo material 

retirado e vendido e todo rejeito é encaminhado para aterro sanitário.  

 

A seguir, são apresentadas fotografias no intuito de demonstrar as instalações da URE, 

bem como etapas de seu processo de produção. 
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Figura 45: Imagem lateral do britador e parte da triagem. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 46: Entulho não é separado por gerador. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 47: Resíduos de concreto armado. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 48: Plásticos, tubos e outros armazenados em Bags. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 49: Pá carregadeira utilizada para movimentar os entulhos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 50: Reciclado produzido pronto para uso. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1.6 Usina 6    

Localizada na cidade de Carapicuíba, esta planta, administrada pela iniciativa privada, 

até o ano de 2010, funcionava como uma Área de Transbordo Temporário (ATT), sendo 

convertida em usina de reciclagem no ano de 2015. A URE ocupa uma área de aproximadamente 

28.326 m2 e possui britador de mandíbula com capacidade de produção de 100t/h.  Esta usina não 

estoca os materiais reciclados, por isso só brita o que é vendido. Separa os resíduos de concreto 

dos demais entulhos para melhorar a homogeneidade do agregado reciclado.  

 

A URE dispõe de triagem manual realizada por 16 colaboradores, os quais retiram da 

massa de resíduos os seguintes componentes: madeira, plástico, sacos de cimento e argamassa, 

metais, etc  

 

A madeira é encaminhada para ser triturada e usada para queima em forno. Os demais 

resíduos são encaminhados para aterro sanitário. A usina conta com área separada para 

recebimento de resíduos de gesso. Estes passam por triagem e depois são encaminhados para uso 

em empresa do setor cimentício, que faz uso do gesso em seus processos. 

 

A URE recebe em torno de 400m3 diários de resíduos, os quais são inspecionados antes 

de entrarem na usina. Caso haja a ocorrência de fortes odores ou quantidade acima de 10% em 

volume de heterogeneidades, estes não são aceitos pela usina.  

 

Os entulhos recebidos na usina passam por uma primeira separação ainda no pátio de 

recebimento e depois são armazenados em área de estocagem temporária aguardando o processo 

de britagem. A usina possui esteira de triagem e britador coberto, as quais ficam instalados no 

piso em nível inferior ao pátio de recebimento do entulho, assim o local de retirada do reciclado 

não se mistura aos entulhos recebidos.  

 

A usina não estoca o material produzido pela reciclagem, adota o processo de só britar o 

que é vendido. Tem peneiras para separar várias granulometrias utilizadas na Construção Civil, 

sendo: Rachão, rachãozinho, britas, pedrisco e areia, sendo que o material fino é reaproveitado 
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pela usina na produção de blocos. Dentro da URE há uma pequena fábrica que comercializa cada 

unidade por R$ 1,20. Os blocos, segundo a URE, possuem resistência a compressão de 4,7 MPa.  

 

A usina possui frota própria para transporte dos resíduos e agregados reciclados. Esta é 

composta por caminhões e poli guindastes para as caçambas, além de escavadeiras e pás 

carregadeiras para auxiliar no processo de movimentação e abastecimento do britador. A seguir 

são apresentadas fotografias colhidas durante as visitas realizadas “in loco”.  

 

 

Figura 51: Entulho recebido não é separado por gerador. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 52: Primeira triagem ocorre ainda no pátio de recebimento. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 53: Vista superior da área de britagem e esteira de triagem. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 54: Eletroímã que retira metais e já lança em caçamba para destinação 

final. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 55: Área da saída do material reciclado. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 56: Área para fabricação de blocos produzidos com material reciclado. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 57: Blocos produzidos com material reciclado. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 58: Área de recebimento de resíduos de gesso. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 59: Caminhões e caçambas utilizados para transporte dos resíduos. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1.7 Usina 7 

Com início de suas atividades no ano de 2013, a URE 7 está instalada na Cidade de 

Jundiaí, interior de São Paulo. O principal fator para a escolha da área ocupada pela usina 

consiste no fato de esta apresentar grande distância de áreas residenciais e ao mesmo tempo ser 

beneficiada pela proximidade de duas das mais importantes rodovias da cidade (Bandeirantes e 

Anhanguera). 

 

A planta apresenta um modelo de administração privada com participação pública. Esta 

ocupa uma área de aproximadamente 450.000m².  A URE recebe, além de resíduos advindos de 

obras privadas, resíduos provenientes de obras públicas e de Pontos de Entrega Voluntária 

existentes no município.   

 

A participação da prefeitura na URE ocorre sob três formas: a prefeitura sede o espaço 

onde está implantada a usina, faz a fiscalização e tem firmado um contrato em que paga por 

tonelada reciclada, sendo este valor de aproximadamente R$ 1.8 milhões por mês. 

 

A usina utiliza um equipamento de redução do tipo mandíbula e para fazer o manejo do 

entulho na área de recebimento e alimentar o britador utiliza três Escavadeiras, duas pás 

carregadeiras, três caminhões basculantes, um caminhão pipa e dois poli guindastes para as 

caçambas de transporte.  

 

Todo material reciclado é utilizado em obras de pavimentação, confecção de bancos de 

praça e outras aplicações dentro do município. Dentro da URE, também existe uma mini usina de 

concreto que produz todo o concreto não estrutural que é utilizado nas obras do município e este 

já é produzido com material reciclado.   

 

O volume de entulho recebido na usina é de aproximadamente 450 m³/ dia. Após 

vistoriado, o entulho é liberado para a área de armazenamento temporário antes de ser triado para 

ir ao britador. Todo o percurso, desde a coleta, até a chegada à usina é acompanhado por meio da 

utilização do software “coletas on line”, que permite monitorar as ações de todos os envolvidos, 
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por exemplo: geradores e a Usina, melhorando a gestão do entulho, tal como se observa por meio 

da Figura 60. 

 

Figura 60: Logística aplicada pelo software “Coletas On line” 
Fonte: Site coletas on line (2017) 
  

A esteira de triagem manual funciona em uma plataforma elevada, permitindo que os 

colaboradores retirem os materiais heterogêneos. Estes são depositados em caçambas que ficam 

estacionadas abaixo da plataforma já com separação para cada tipo de material.  

 

O processo de britagem dos resíduos Classe A ocorre em dois momentos: no primeiro, o 

entulho passa pela triagem e fica depositado em uma área de estocagem temporária de resíduos 

livre dos contaminantes; em segundo momento, o material é transportado por caminhão ou pá 

carregadeira para abastecer o britador, que faz a redução do entulho, sendo este posteriormente 

separado em diferentes granulometrias, aproximando-se dos agregados mais usuais na 

Construção Civil: britas #1,#2 e #3; bica corrida, rachão e areia.  

 

A área de armazenamento do agregado reciclado produzido é separada por 

granulometria e tem suas divisões construída com blocos que são produzidos na própria usina. 

Devido ao rigor empregado na triagem, o material produzido tem uma aparência livre de 

contaminantes. 
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A usina, também recicla louças sanitárias de uma empresa local. Após trituração, este 

material é usado na fabricação de blocos de alta resistência que são usados para construção de 

muros de contenção, escadas hidráulicas e outros fins. A seguir, são apresentadas fotografias 

colhidas durante a visita realizada, no intuito de demonstrar as instalações da URE e etapas do 

processo de produção de agregados reciclados.  

 

Figura 61: Cabine de vistoria de toda a carga que é entregue. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 62: Área de acomodação do entulho recebido para ser triado. 
Fonte: Dados da pesquisa 



93 

 

 

Figura 63: Escavadeira faz parte da operação de movimentação do entulho a 

ser triado. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 64: 1ª peneira de separação. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 65: Esteira de triagem manual 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 66: Cada colaborador tem determinado o tipo de material a ser retirado. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 67: Bags utilizadas para acomodar materiais retirados na triagem. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 68: Entrada do britador. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 69: Local de armazenamento separados por blocos produzidos na usina 

com resíduos de louças sanitárias. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 70: Vista lateral do britador. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 71: Vista frontal do britador e esteiras de saída do reciclado. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 72: Material britado pronto para uso. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



98 

 

 

Figura 73: Material de louça sanitária triturada para fabricação de blocos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 74: Blocos produzidos com material de louça sanitária. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 75: Aplicação dos blocos produzidos na usina em escada hidráulica. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2 Análise do questionário de caracterização das atividades das URE. 

 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos mediante a aplicação da ferramenta de 

pesquisa elaborada por Melo (2011), a qual consiste em um “checklist” que permitiu verificar e 

comparar as características físicas e de produção das URE estudadas. A ferramenta de pesquisa 

encontra-se no Anexo A desta dissertação.   

 

4.2.1 Condições de Implantação 

 

Este item do “checklist” visa verificar se a área a ser utilizada para reciclagem de 

resíduos da Construção Civil do tipo Classe A, atende aos requisitos estabelecidos pela norma 

ABNT NBR 15.114/2004, bem como constatar se estas possuem itens de minimização de 

impacto ambiental no seu entorno. Busca, também verificar se há aceitação da população em 

relação a implantação do empreendimento no local. As Figuras 76, 77, 78 e 79,  apresentam os 

resultados colhidos.  
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Figura 76: Impacto ambiental minimizado. 
ND = Não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa                                                            

 

 

 

Figura77: Apoio para funcionamento.  
   ND = Não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 78: Legislação ambiental 
ND = Não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa                                                            

         

 

 

Figura 79: Preservação hidrologia, vegetação e vias de acesso. 
ND = Não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa                                                            

 

Nas condições de implantação percebe-se das usinas pesquisadas, 85,7% atendem à 

maioria dos quesitos prescritos na ABNT NBR 15.114/04 e apenas 14,3%, de alguma forma, 

declararam não atender ou não informaram (ND) (Figuras 76,77, 78 e 79).  Quando se trata da 
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aceitação da população em relação à implantação do empreendimento no local, somente 28,5% 

das usinas declararam possuir qualquer aceitação, o que demonstra certo grau de desconfiança da 

população em relação aos impactos ambientais possíveis de serem causados pelas URE, mesmo a 

maior parte destas tendo declarado a implantação de obras de minimização de impactos 

ambientais no entorno. A Figura 80 apresenta as respostas das usinas em relação as suas 

condições de armazenamento de RCC e ações em situações de emergência.   

 

Figura 80: Condições de Instalação da URE. 
ND = Não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ainda no quesito das condições de implantação, em relação as áreas de armazenamento, 

tanto para os resíduos não recicláveis (exigido na norma ABNT NBR 15.114/2004), quanto para 

separação dos agregados produzidos em função de sua granulometria 85,7% declararam possuir 

tal preocupação. No entanto, em relação à proteção da infraestrutura para que esta opere em dias 

chuvosos, apenas 14,3% das usinas disseram possuir tal preocupação. Em relação às condições de 

iluminação e energia em condições de emergência, praticamente nenhuma das usinas pesquisadas 

declarou possuir qualquer ferramenta ou ação para tal. Dessa forma, pode-se constatar que as 
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URE pesquisadas apresentam preocupação com a separação dos resíduos que chegam nestas, de 

forma a evitar a contaminação dos agregados reciclados com resíduos diferentes dos Classe A. 

Estas também se preocupam com a qualidade do material produzido, uma vez que procuram 

separá-lo em baias separadas a fim de se evitar heterogeneidades granulométricas. No entanto, as 

URE ainda carecem de maior preocupação em relação a aspectos de segurança em suas 

operações, tal como proteção de colaboradores e maquinários em dias de chuva e fornecimento 

de energia elétrica complementar em situação de emergência. A Figura 81 apresenta os quesitos 

atendidos referente ao isolamento das URE e sinalização.  

 

 

Figura 81: Isolamento e sinalização. 
N = não, S = sim 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As usinas pesquisadas atendem, em sua maioria, aos quesitos apresentados na norma 

ABNT NBR 15.114/2004. A maioria destas possui algum tipo de cerca  ou isolamento para evitar 

o acesso de terceiros, têm o perímetro protegido por ávores (da espécie eucalipto ou sansão do 

campo) como forma de minimizar a emissão de poeira na circunvizinhança. Todas as URE 

possuem guarita para inspeção prévia do resíduo material que chega á usina, a fim de se evitar a 

entrega de resíduos com materiais contaminados. Para a entrada da usina 71,5% procuram  ter 
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entrada separadas para carga e possoal, isso reduz risco de acidentes que podem ocorrer entre os 

veículos e pedestres. 

 

4.2.2 Condições de Projeto 

As condições de projeto no “checklist” aplicado, abordou quesitos referentes às áreas de 

triagem dos resíduos que chegam nas usinas e condições de armazenamento dos agregados 

reciclados produzidos. As Figuras 82, 83 e 84 apresentam os resultados obtidos.     

 

Figura 82: Separação do agregado por gerador ou junto. 
Fonte: dados da Pesquisa 

 

A norma ABNT NBR 15.114/2004 estabelece que o projeto de uma URE deve conter 

áreas separadas para triagem, armazenamento, processamento e estocagem dos produtos gerados, 

sendo que  a area de triagem deve obedecer os quesitos da norma ABNT NBR 15.112/2004. De 

acordo com os dados coletados, verificou-se que, além de as URE adotarem estas separações, em 

14,3% das usinas o entulho é separados também por gerador; sendo que as demais não fazem essa 

separação por não julgarem necessário, uma vez que ao reciclar estes materiais, estes serão 

misturados a outros na área de estocagem. No entanto, todas declararam separar entulho comum 

de entulho de concreto, uma vez que o agregado gerado pela britagem deste material configura-se 

em melhor homogeneidade e aceitação pelo mercado consumidor.  

 



105 

 

 A Figura 83 apresenta os tipos de triagem que as usinas adotam para separar os rejeitos 

antes de realizar a reciclagem dos resíduos Classe A.  

 

100%

42,80%

100%

14,30%

42,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Triagem manual Triagem mecânica Triagem magnética

Tipos de triagem 

S N ND

 

Figura 83: Formas de triagem empregadas pelas usinas pesquisadas.  
S = sim, N = não e ND = não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A triagem é um processo que contribui para que o resíduo, após ser reciclado, possa ser 

mais homogêneo (e ter maior aceitação e valor de mercado). Nesta etapa são retirados os 

materiais que não devem fazer parte da britagem, ou seja, todos aqueles não classificados como 

Classe A (Resolução CONAMA 207). De acordo com a Figura 82, constata-se que todas as URE 

possuem tal preocupação, sendo que 100% destas adotam a triagem magnética e manual, sendo a 

triagem mecânica  declarada por 42,8% das usinas. 

 

A Figura 84 apresenta dois quesitos verificados na pesquisa por meio de “checklist” sem 

exigência da norma para indicar o uso de equipamento dosador para misturas proporcionadas e, 

também para sistema de lavagem do agregado. 

 



106 

 

 

Figura 84:  Equipamento para misturas proporcionadas e lavagem do 

agregado. 
S = sim, N = não e ND = não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 

 Nas usinas estudadas,  em relação a este quesito, somente 28,5% possuem 

equipamentos que permitem dosar o agregado de forma proporcionada, ou seja, parcela iguas de 

granulometria diferentes; 28,5% não possuem este tipo de equipamento e 43% não declararam. 

Quanto a lavagem do produto, (Miranda et al, 2009) indica que a técnica de lavagem reduz a 

variação dos teores dos finos, juntamente com o teor de absorção de água, dando a produção de 

argamassa e revestimento mais homogeneidade. Indica, ainda que para esse procedimento deve-

se fazer o reaproveitamento da água consumida bem como dos finos retirado no processo. Das 

usinas que responderam ao “checklist”  57,2% responderam não possuir tal equipamento e 42,8% 

nada responderam. 

 

Na Figura 85, apresenta-se os tipos de equipamento de beneficiamento dos entulhos 

adotados pelas usinas participantes da pesquisa.  
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Figura 85: Beneficiamento fixo, móvel ou fixo/móvel. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Quanto ao tipo de beneficiamento adotado pelas usinas, 71,5% utilizam o tipo fixo, e 

28,5%  fixo/móvel, que pode ser transportado e posto em funcionamento em outras áreas da usina 

quando a quantidade a ser beneficiada estiver estocada em local que permita sua operação sem 

precisar fazer o transporte do entulho. A Figura 86 dispõe sobre o tipo de britador que operam 

nas usinas para britar os resíduos. 
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Figura 86: tipo de equipamento de redução. 
Fonte: Dados da Pesquisa                                                             

 

 

A pesquisa apontou que, entre os equipamentos mais utilizados pelas usinas, o britador 

de Impacto é adotado por 28,5%. Lima (2009) descreve este tipo de britador como sendo o ideal 

para a produção de materiais miúdos. Segundo o autor, a britagem do resíduo ocorre em uma 

câmara de impacto e tem a vantagem de processar peças de concreto armado ou vigas de madeira, 

gerando grãos são de forma cúbica, além de apresentar baixa emissão de ruídos. No entanto, o 

autor destaca que a desvantagem deste britado consiste no alto custo de manutenção.   

 

O equipamento do tipo Mandíbula está presente em 71,5% das usinas prospectadas. Para 

Lima (1999), esse britador é, normalmente, utilizado como britador primário, pois no processo de 

reciclagem há grande geração de materiais graúdos que têm formato lamelar, precisando passar 

por outros processos de britagem para conseguir materiais menores, tem dificuldade de britar 

pedras armadas e produz alta emissão de ruído. O autor destaca o benefício deste britador 

apresentar baixo custo de manutenção. Esse resultado apresenta uma diferença inversa ao 

apontado por Mello (2011), onde nas usinas pesquisada o resultado foi de 25% para 

equipamentos do tipo mandíbula e 75% para os britadores do tipo Impacto.  
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4.2.3 Condições de Operação 

Em relação às condições de operação, a norma ABNT NBR 15.114/2004 trata de 

recebimento, triagem e processamento dos resíduos. Assim no “checklist” incluiu-se também a 

verificação dos recursos humanos necessários para as operações das usinas, verificando nível de 

formação e quais treinamentos são dados aos funcionários em atendimento ao quesito exigido na 

norma. O Quadro 8, apresenta os dados relativos aos recursos humanos verificados na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Recursos Humanos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As usinas pesquisadas têm horário de funcionamento de  oito a dez horas por dia, sendo 

que nenhuma tem operação no período noturno. Para garantir seu funcionamento as usinas têm 

quantidades variadas de colaboradores, divididos nas funções de triagem, operação de máquinas e 

equipamentos, manutenção e controle de produção. As usinas 1 e 7 não declararam quantos 

colaboradores são empregados para suas operações.  

 

O treinamento dos colaboradores em relação à operação da usina e um quesito realizado 

por todas as usinas. Sem exigência de nível de escolaridade possibilitam vagas de emprego para 

pessoas com pouco ou nenhum nível de escolaridade e experiência, somente a usina 3 declarou o 

nível médio de ensino para seus colaboradores, as demais não possuem ou não declararam. A 

norma ABNT NBR 15114/2004 exige no quesito Treinamento e equipamentos de segurança que 

os responsáveis pela área de reciclagem deem treinamento adequado aos individuas envolvidos 

na operação. Assim como procedimento de segurança em casos de emergência, as usinas 3, 6 e 7 

declararam realizar o treinamento de primeiro socorros e as usinas 2, 3, 6 e 7 declararam treinar 

Recursos Humanos 
Usina 

1 

Usina 

2 

Usina  

3 

Usina 

4 

Usina 

5 

Usina 

6 

Usina 

7 

Quantos pontos de trabalho existe na usina ND 5 20 22 12 42 ND 

Foi realizado treinamento da equipe de trabalho 

em relação ao funcionamento da URE 
S S S S S S S 

Equipe possui curso profissionalizante em nível 

básico, médio, superior ou nenhum 
ND N Médio N N N ND 

Período de operação da usina 8h 8h 10h 8h 8h 10h 8h 

Foi realizado treinamento de primeiros 

socorros 
ND N S N N S S 

Foi realizado treinamento de combate a 

incêndio 
ND S S N N S S 
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para combate a incêndio, as  demais nada declararam.  Na Figura 87 são apresentados os dados 

relativos ao quesito de Recebimento dos resíduos. 

 

 

Figura 87: Condições de recebimento do entulho. 
S = sim e ND = não declarou 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Nas condições de recebimento, a norma ABNT NBR 15114/2004 determina que 

nenhum resíduo deve ser recebibo sem que seja conhecido sua procedência e composição, assim 

a norma apresenta o CTR – Controle de transporte de resíduos, como documento obrigatório para 

se identificar gerador, transportador e destinatário (ABNT, 2004), e adotado por 100% das usinas, 

que fazem a vistoria ainda no veículo de transporte;  porém só 85,7%  declararam ter 

identificação da origem do resíduo mesmo tendo o CTR e  14,3% não identificam.  O não 

recebimento por contaminação foi declarado por 57 %  da usinas e  somente 43% não declararam. 

 

O Quadro 9  agrupa os dados relativos as formas de comercialização, armazenagem, 

acondiconamento e transporte dos agregados reciclados pelas usinas prospectadas. 
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Manejo pós produção dos agregados reciclados 
Usina 

1 

Usina 

2 

Usina 

3 

Usina 

4 

Usina 

5 

Usina 

6 

Usina 

7 

Armazenagem do produto, em silo, baias, céu aberto, 

separados por granulometria 
CA CA CA CA CA NA CA 

Acondicionamento para transporte, e bag ou granel G G G G G G G 

Caminhão basculante, comuns ou pá carregadeira CB CC CB CC CB CC CB 

O produto é destinado é comercializado pela usina ao 

mercado consumidor (COM) ou ao poder público 

municipal (PM) 

PM COM COM COM 
COM 

e PM 

COM 

e PM 
PM 

Quadro 9: Manejo pós produção dos agregados reciclados. 
CA= Céu Aberto; NA=Não Armazena; G = Granel; CB = Caminhão Basculante; CC = Caminhão Comum; PM = 

Prefeitura Municipal e COM = comercializado. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Ao analisar o Quadro 9,  verifica-se que as usinas 1, 2, 3, 4, 5 e 7  declararam armazenar 

o agregado reciclado a céu aberto e somente a Usina 6 não constuma armazenar seus agregados; 

pois ela produz somente o que é vendido, executando a britagem no ato do carregamento do 

material. Esta ação libera área para aumentar o volume de recebimento do entulho. Todos 

realizam o transporte a granel e utilizam caminhões basculantes ou  comuns.  As usinas 1 e 7 por 

serem do setor público fornecem somente para as prefeituras de seus municípios de instalação, e  

as demais comercializam para consumidores, em geral, e também para as prefeituras. 

 

4.3 Pesquisa de preços de comercialização de agregados reciclados 

 

No intuito de se verificar a vantagem financeira na utilização dos agregados reciclados 

em relação aos naturais, foram realizadas pesquisas de preço nas URE estudadas, em jazidas e 

pedreiras. Foram consultados fornecedores de agregados localizados dentro da região em estudos, 

de forma que o valor do frete dos produtos não influenciasse de forma significativa nos preços 

fornecidos.  

 

Os agregados, tanto natural, quanto reciclados, pesquisados foram: brita#1 (9,5 a 

19mm), brita#2 (19 a 38mm), brita#3 (38 a 50mm), bica corrida (<50mm), rachãozinho (50 a 

75mm), rachão (125 a 450mm). A seguir, são apresentados os preços por m3 relatados pelos 
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fornecedores de agregados naturais Tabela 4.  A Tabela 5 apresenta os preços fornecidos pelas 

URE pesquisadas. No entanto, ressalta-se que as Usinas 1 e 7 não forneceram os preços, pois por 

serem públicas não comercializam os agregados reciclados.  

 

Tabela 4. Preços por m3 de agregados naturais . 

Agregado 

natural 

Fornecedores Preço 

médio 

(R$) 

Sd 

 

(R$) 

Cv 

(%) 1 2 3 4 

Brita 1 49,60 40,00 59,73 44,80 48,53 8,4 17,4 

Brita 2 49,60 40,00 59,73 44,80 48,53 8,4 17,4 

Brita 3 49,60 40,00 59,73 44,80 48,53 8,4 17,4 

Bica Corrida 49,60 40,00 59,73 44,80 48,53 8,4 17,4 

Rachãozinho 56,70 37,50 56,00 42,00 48,05 9,8 20,3 

Rachão 56,70 37,50 56,00 42,00 48,05 9,8 20,3 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 5. Preços por m3 de agregados reciclados.  

Agregado 

reciclado 

 URE Preço 

médio 

(R$) 

Sd 

 

(R$) 

Cv 

(%) 2 3 4 5 6 

Bica corrida 23,00 32,00 20,00 32,50 45,00 30,0 9,2 30,7 

Brita 1 20,50 32,00 20,00 32,50 45,00 30,0 9,2 30,7 

Brita 2 20,50 32,00 20,00 32,50 45,00 30,0 9,2 30,7 

Brita 3 20,50 32,00 20,00 32,50 45,00 30,5 8,8 28,7 

Rachãozinho  20,50 32,00 20,00 32,50 45,00 30,0 9,2 30,7 

Rachão 16,00 32,00 10,00 32,50 45,00 27,1 12,6 46,4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observando-se as tabelas apresentadas, percebe-se que há uma variação maior entre os 

preços comercializados entre as URE do que os fornecedores de materiais naturais. A usina 6  

apresenta valores que chegam a ser superiores aos informados pelos fornecedores de agregados 

naturais 2 e 4. A Tabela 6 apresenta a comparação entre os preços médios de comercialização dos 

agregados naturais e reciclados.  
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Tabela 6 – Variação de preços entre agregado natural e reciclado. 

Agregado 
Preço médio natural 

(R$) 

Preço médio reciclado 

(R$) 

Variação 

(%) 

Bica corrida 48,5 30,0 38,1 

Brita 1 48,5 30,0 38,1 

Brita 2 48,5 30,0 38,1 

Brita 3 48,5 30,5 37,1 

Rachãozinho  48,1 30,0 37,6 

Rachão 48,1 27,1 43,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com a Tabela 6 pode-se constatar que os preços de comercialização dos 

agregados reciclados foram, em média, 38,8% (sd=R$ 2,44, cv=6,3%) menores do que os preços 

dos agregados naturais, o que demonstra a vantagem financeira de utilização destes em uma obra.    

 

4.4 Entrevistas semiestruturadas com profissionais do setor da Construção Civil, gestores das 

URE pesquisadas e representante da ABRECON  

 

4.4.1 Profissionais do setor da Construção Civil 

 

Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com profissionais de experiência de mais 

de 20 anos no setor da Construções Civil, com conhecimento nos segmentos de meio ambiente, 

obras de arte (pontes e viadutos), pavimentação asfáltica, infraestrutura e saneamento básico; 

ocupando posições diversas, tal como apresentado no Quadro 10. As entrevistas possuíram por 

intuito caracterizar a opinião dos entrevistados acerca de questões ligadas a utilização de resíduos 

de construção nas obras.  
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Engenheiro entrevistado Qualificação profissional 

E1 Está diretamente envolvido no trato junto ao meio ambiente, buscando e divulgando 

formas de mitigar impactos, orientando e atuando junto a usinas de reciclagem 

E2 Profissional com largo conhecimento de execução de obras, desde sua composição a 

finalização, atuante na parte de orçamentos.  

E3 Engenheiro de estruturas com larga experiência em obras de grande porte de pontes e 

viadutos. 

E4 Profissional experiente em diversos tipos de obras, atuando em pavimentação 

asfáltica. 

E5 Profissional atuante e envolvido no tratamento de RCC,  com visão abrangente e 

esclarecedora sobre produção e uso de agregados reciclados.  

Quadro 10. Qualificação dos engenheiros entrevistados. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 As perguntas foram encaminhadas e posteriormente respondidas pelos engenheiros via e-

mail. A seguir, são apresentadas as questões enviadas e as respostas transcritas.  

 

Questão Resposta 

1- Qual sua opinião em relação 

ao uso de agregados reciclados? 

 

E1 – “São materiais que atendem a diversas soluções da construção civil, 

considerando aspectos técnicos de desempenho requeridos às aplicações. Sua 

utilização soluciona ou minimiza problemas das cidades com descartes 

clandestinos e locais para disposição final. Para o meio ambiente representa a 

minimização de uso de recursos naturais” 

E2- “Sua utilização e muito importante, pois além de mitigar impacto ambiental, 

são materiais que poderão ser reaproveitados quantas vezes for preciso”. 

E3- “Em razão da dificuldade de descarte de materiais de obra, o RCC torna-se 

uma opção que além de econômica é ecologicamente correta”. 

E4- “O uso do material reciclado e muito bom. Já executei obras com estes 

materiais, uma das obras foi na Av. Sapopemba, entre o Rodoanel e av. Bento 

Guelf  total 5,4km de extensão”.  

E5- “O beneficiamento desses resíduos acaba sendo extremamente importante 

tanto       para o âmbito ambiental em que se aliviam os impactos ocasionados 

pelo mesmo ao meio ambiente, assim como em caráter econômico. Em diversos 

estudos em que se analisa a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos da 

construção, se observa que não há uma garantia em relação aos parâmetros de 

que garantem segurança quando o mesmo utilizado em artefatos de concreto. 

Com isso, este trabalho tem como objetivo determinar os parâmetros de 

resistência de peças cimentícias e blocos vibroprensado”. 

Quadro 11. Respostas dos engenheiros – Questão 1. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando questionados acerca do uso de agregado reciclado (Quadro 11), os profissionais 

acham que é importante utilizar os materiais reciclados, pois essa é uma forma de minimizar os 

descartes clandestinos, e ainda resolve problemas como a falta de lugares para bota fora, além de 

dar ao material reciclado a importância necessária para atender às necessidades das obras.  O 
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Quadro 12 traz as respostas dos engenheiros a respeito da opinião destes acerca de fatores que 

podem influenciar na aquisição de agregados reciclados.  

Questão Resposta 

2-Mesmo sendo permitida pelo 

poder público a utilização do 

RCC; observa-se que ainda se 

usa pouco para aplicação em 

obras. O que influencia na 

decisão de comprar o agregado 

reciclado ou natural? 

 

E1- “Aspectos relevantes: 

• Cultural – há um estigma/preconceito sobre o agregado reciclado, 

induzindo principalmente pelos produtores de agregados naturais; 

• Normatização – é necessário que a Norma para utilização de 

agregados reciclados (ora em revisão) forneça critérios sólidos e que 

ofertem segurança à utilização do AR pelos usuários; 

• Transporte – este item pesa muito sobre o custo do AR para quem 

compra. As máximas distâncias que o mesmo se apresenta competitivo 

para transporte (a partir da usina de produção) é da ordem de 30 a 45 

km; 

• Variabilidade – Agregado Reciclado (AR) produzido em pequenas 

usinas (escala reduzida) apresentam elevada variabilidade textural e 

composicional devido ao material fonte. Exceção a isso é a Usina de 

Valorização de Recicláveis -  UVR, onde comprovamos através de 

ensaios, que produz um AR com reduzida variabilidade”. 

 

E2 – “Tudo vai depender do custo final, pois ainda são poucas as usinas 

recicladoras”. 

E3- “Acho uma decisão técnica, em função do nível de solicitação da obra a ser 

executada”. 

E4- “Porque os órgãos púbicos não utilizam e os projetistas não recomendam 

em seus projetos. Por falta de conhecimento técnico dos materiais e que não 

temos literatura sobre ele que no Brasil”. 

E5- “Por um lado, o governo apertou a fiscalização sobre o descarte de 

resíduos de construção. Por outro, as construtoras têm buscado enxugar custos. 

Nesse contexto, as luzes se voltaram para o reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, que podem reduzir gastos tanto para quem gera resíduos quanto para 

quem compra materiais naturais para fins não estruturais”. 

Quadro 12. Respostas dos engenheiros – Questão 2. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A decisão em utilizar agregado reciclado ou natural, segundo os profissionais 

pesquisados, decorre de fatores como cultura, falta de normatização e preço. Para eles, a 

determinação em se utilizar agregados reciclados nas obras deveria partir dos projetistas, no 

momento da elaboração e cálculo do projeto a ser executado.  

 

Os engenheiros também ressaltam a importância do reforço de normas técnicas que 

habilitem o agregado reciclado para uso nas obras em uma escala maior. Estes também pontuam 

que os custos de utilização ainda inviabilizam os valores cobrados pelo material reciclado.   O 
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Quadro 13 traz as opiniões dos entrevistados a respeito do papel do poder público no fomento à 

utilização do agregado reciclado nas obras.  

 

Questão Resposta 

3- Como os Órgãos públicos 

poderiam influenciar no 

consumo do RCC em 

substituição dos agregados 

naturais em obras sob sua 

administração? 

 

 

E1- “Criação de leis e decretos com obrigatoriedade do uso parcial de AR em 

obras públicas; imposição em editais de licitação do uso de AR para obras 

públicas; instrumentos de incentivo para obras da iniciativa privada”.  
E2 – “Deve ser feita uma avaliação prévia, se nas proximidades de suas 

utilizações existem usinas recicladoras. Também deve-se aproveitar o próprio 

entulho gerado pela obra contratada, exigindo da contratada a instalação de 

dispositivos que gerem a reciclagem com controle”.  

E3- “Através de projetos que contemplem a sua utilização”. 

E4- “Teria que fazer uma Lei de âmbito nacional obrigando a usar um 

percentual em suas obras, onde diminuiria os descartes deste nobre material em 

bota-fora, hoje em virtude da economia o material virgem está com o mesmo 

preço, ou quase igual ao reciclado”. 

E5- “ Além das vantagens econômicas e ecológicas, o reaproveitamento garante 

benefício técnico, pode substituir até 25% dos agregados convencionais por 

reciclados sem alterar as propriedades mecânicas. 

Com a reciclagem de concreto é possível obter agregado com as características 

bastante semelhantes ao produto original, a partir de matérias primas com 

custo baixo”.  

Quadro 13. Respostas dos engenheiros – Questão 3 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os profissionais apontam que os órgãos públicos poderiam atuar mais no fomento ao uso 

dos agregados reciclados por meio de novas leis e decretos; assim como acrescentando nos 

editais de licitação de obras públicas, item específico indicando o uso dos agregados reciclados 

para serem aplicados na obra. A seguir, no Quadro 14 são apresentadas as respostas dos 

entrevistados se estes já utilizaram agregados reciclados em suas obras.  
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Questão Resposta 

4- Você já usou ou usaria RCC 

em uma obra sua? Sim/Não... 

Por quê? 

 

 

 

E1- “Acabei de fazer uma reforma em minha residência, onde utilizei areia e 

pedra 1 reciclados da UVR Grajaú. Esses materiais atendem a todos os 

requisitos de desempenho construtivo ao fim que foram empregados”. 

E2 – “Sim, grande quantidade de entulhos gerados na obra que ao invés de 

serem destinados a bota fora, foram rebritados,  classificados e aproveitados na 

própria obra”. 

E3- “Sim, neste caso por motivo econômico”. 

 

E4- “Sim usei e voltaria a usar em reforço de subleito para obras de 

pavimentação. Av. Sapopemba 15.120 m3 de RCC”.  

E5- “Sim, usaria e recomendo o uso, porém não na função estrutural por 

enquanto.   Além da contribuição e apelo ambiental sem agredir tanto o meio 

ambiente, deixando de extrair o agregado natural, nesse sentido o gerador 

estará garantindo que a destinação foi adequada, por outro, adquirindo uma 

economia no transporte praticando a logística reversa, aproveitando a volta 

com agregado reciclado, adquirindo um material útil na obra e de valor inferior 

ao agregado natural”. 

 

Quadro 14. Respostas dos engenheiros – Questão 4. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto a utilização de agregados reciclados em suas obras, os profissionais destacam 

que usariam, pois já conhecem a qualidade dos materiais e têm conhecimento dos preços mais 

baixos em relação ao agregado natural. Ademais, os engenheiros ressaltam que a utilização de 

agregados naturais nas obras reduz os volumes de resíduos destinados a aterros (apropriados) e 

áreas de bota-fora irregulares. No Quadro 15, a seguir, os entrevistados comentam se estes 

conhecem o papel das usinas de reciclagem de entulho na inserção da variável ambiental na 

Construção Civil.  

Questão Resposta 

 

5- Conhece alguma central de 

reciclagem? Acha que elas 

estão promovendo ações 

voltadas ao Meio Ambiente ou 

só veem o lado 

econômico/financeiro? 

 

 

 

E1- “Conheço a UVR Grajaú, que possui programas com a comunidade para 

educação ambiental voltada ao aproveitamento de resíduos da construção civil, 

abrangendo a produção de AR e reciclagem dos resíduos Classe B”. 

E2 -“Sim, acho que atuam visando principalmente o lado 

econômico/financeiro”. 

E3- “Sim, acho que atuam com foco nos 2 lados”. 

E4- “Eu acredito que hoje as que estão montadas e em operação não olham 

muito o lado ambiental, mas sim o econômico”. 

E5- “Conheço centrais de pequeno porte. 

Para as empresas que querem trabalhar serio não vejo que elas veem só o lado 

econômico/financeiro, difícil e formar empresas sustentáveis, o próprio governo 

não incentiva tornando o negócio competitivo, não agregando valor ao uso do 

agregado reciclado na busca pela sustentabilidade”.  

 

Quadro 15. Respostas dos engenheiros – Questão 5. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os profissionais opinam que em relação a conhecer ou não unidades de reciclagem, 

acham que algumas atuam focando tanto o ambiental quanto o econômico; porém, a maioria 

acredita que no momento as usinas focam mais o econômico.  

 

4.4.2 Posicionamento dos Gestores das Usinas em relação ao Agregado Reciclado 

 

 Durante a realização da visita as usinas prospectadas, também foi indagado aos gestores o 

posicionamento destes em relação à situação com relação ao mercado consumidor de agregado 

reciclado na região em que está inserida a URE. As respostas estão apresentadas no Quadro 16, a 

seguir: 

 

Usina 1 

Para o gestor desta planta seria importante melhorar a divulgação da aplicabilidade do 

agregado reciclado, como também a normatização de atividades indicando o uso, pois para as 

usinas públicas é mais fácil a colocação diretamente em obras sob a administração dos órgãos 

públicos. 

Usina 2 
Para o gestor dessa URE, o material seria melhor aceito se houvesse um trabalho de 

divulgação para que as pessoas tivessem conhecimento da aplicabilidade do RCC, isso iria 

mudar a cultura adotada em que só o material natural tem valor. 

Usina 3 

Para o gestor da planta, o uso de agregados reciclados tem beneficiado o meio ambiente 

evitando a retirada de agregados do meio natural e também na economia em obras com a 

deposição de resíduos produzidos nos processos. Acha que falta incentivo do governo para 

tornar o produto competitivo.  

Usina 4 

Na opinião do gestor os impactos que possam ser causados no processo da britagem e 

estocagem são minimizados pela localização da usina, que é protegia por árvores e ficam longe 

de corpos d’água. Para ele falta incentivo do governo e esclarecimento da população acerca do 

conhecimento da qualidade dos agregados reciclados, os quais que podem substituir alguns 

materiais no processo de construção. 

Usina 5 

Para o gestor o mercado ainda não aqueceu. Falta melhorar a imagem que se tem do material 

reciclado e mais incentivo do poder público, até mesmo para uso em obras públicas e assim 

evitar o consumo de agregados naturais. 

Usina 6 
Segundo o entrevistado, reciclar exige compromisso com o meio ambiente, mas falta estimulo 

do poder público para se expandir e também tornar o processo mais barato, bem como 

divulgação da qualidade do material para que o mercado tenha melhor aceitação do reciclado. 

Usina 7 

O gestor dessa usina informou que está em estudo um projeto de lei para precificar o material 

reciclado e este poderá competir com o mercado de agregados naturais. Para ele falta 

normatização que exija o uso de reciclados em obras públicas, ainda que no município já se 

aplica uma lei municipal que prevê em licitação a obrigatoriedade de se usar ao menos 25% de 

material reciclado nas obras sob sua contratação.  

Quadro 16. Posicionamento dos Gestores das URE em relação ao agregado reciclado. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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No Quadro 16, consta a opinião dos gestores das URE em relação ao panorama geral do 

mercado de agregados reciclado. De acordo com estes, ainda há ainda há muito preconceito no 

uso destes materiais, e para mudar a visão é preciso fazer um trabalho de divulgação e incentivo 

para que seja adotado nas obras. Como ação para melhor divulgação deste material, os gestores 

citam a melhoria em relação à normatização e incentivo dos governos na regulamentação do uso 

do agregado reciclado em obras pública.  

 

 

4.4.3  Posicionamento da ABRECON em relação ao Agregado Reciclado 

 

Foram encaminhadas perguntas ao presidente da Associação Brasileira para Reciclagem 

de Resíduos da Construção Civil e Demolição – ABRECON acerca do uso do RCC em obras, 

bem como atuação do poder público, expectativa em relação ao mercado e percepção dos 

consumidores. O Quadro 17 traz o posicionamento por meio de perguntas e respostas.  

 

 

 Perguntas Respostas 

1 - Qual sua opinião em relação ao uso de agregados 

reciclados? 

 

“O agregado reciclado ainda não é largamente difundido 

e conhecido na Construção Civil. Ainda há resistência 

sobre a sua qualidade e aplicação”. 

2 - Mesmo sendo permitida pelo poder público a 

utilização do RCC; observa-se que ainda se usa 

pouco para aplicação em obras. O que influencia na 

decisão de comprar o agregado reciclado ou natural?  

“Muitas vezes não é previsto em edital ou projeto, o que 

leva a empreiteira a se sentir ainda mais insegura sobre a 

aplicação. Com a crise as pedreiras reduziram 

consideravelmente o preço, o que diminui a diferença para 

o reciclado dificultando anda mais a entrada do produto 

no mercado”. 

3 - Como os órgãos públicos poderiam influenciar no 

consumo do RCC em substituição dos agregados 

naturais em obras sob sua administração? 

“O mais importante é criar leis e decretos que incentivem 

o agregado reciclado. Ajuda também o desenvolvimento de 

tabelas com parâmetros de preços de mercado. Por fim, 

prever em editais e projetos o uso do material para fins 

não estruturais”. 

4 - Qual sua opinião em relação as barreiras ainda 

existentes para a utilização dos agregados, mesmo 

estes apresentando-se  em média 30% mais baratos 

que os agregados naturais? 

“As barreiras são naturais e estão sendo superadas dia-a-

dia. O produto ainda e novo e entendemos que cada vez 

mais ele será difundido e se tornará mais comum nos 

canteiros de obras”. 

5 - Quais as suas expectativas em relação ao 

potencial do mercado consumidor de agregado 

reciclado e o que deve acontecer para que o consumo 

aumente? 

“As expectativas a curto e médio prazo para a construção 

civil não são boas. Mas o agregado tende a ganhar seu 

espaço por trazer redução de custos, algo que todos 

buscam em momento de crise”. 

6 -  Qual é a percepção do público consumidor 

acerca dos RCC? 

“Acho que varia muito, mas, na média entendem que por 

ser reciclado não tem qualidade e, portanto, tem receio ou 

preconceito sobre o uso do material”. 



120 

 

7 -   Muitos engenheiros reclamam que mesmo sendo 

mais barato, os agregados reciclados ainda vêm 

muito heterogêneo na obra. Oque você acha disso e 

se há algum esforço das usinas em relação a melhoria 

da qualidade do produto? 

 

“Esse é um mito. A questão não é ele ser heterogêneo e 

sim compatível para o seu fim. Para funções não 

estruturais o agregado reciclado, mesmo sendo misto, 

atende ao propósito. A grande questão está ligada a 

impureza. Muitas vezes as usinas não conseguem triar com 

eficácia os outros materiais como plástico, madeira e 

ferro, prejudicando a qualidade do produto.  A ABRECON 

está desenvolvendo um Selo de Qualidade para mudar essa 

realidade”. 

8- Os incentivos governamentais hoje 

existentes são suficientes para promover a utilização 

do agregado reciclado? Caso não, o que falta? 

“Os incentivos são mínimos. Ficam muito mais no campo 

da teoria do que pratica. Um avanço importante seria a 

isenção do ICMS, por exemplo”. 

9 - Sobre o papel das URE públicas, privadas 

e PPP. Qual o modelo de gestão que seria mais 

interessante para melhorar a gestão das URE e 

aumentar a participação do agregado no mercado? 

“Não existe um modelo ideal ou perfeito. Cada caso 

precisa ser estudado. O fato é que o mercado privado 

domina o setor e as usinas puramente públicas estão 

fechando. O modelo de concessão tem se mostrado viável 

em alguns casos”. 

10 - E sobre as normas técnicas existentes?  

Oque poderia ser feito para melhorar a gestão das 

URE e aumentar a participação do agregado no 

mercado? 

“A norma 15.116 está em fase final de revisão. Ela se 

tornou mais flexível para as usinas e está em vias de 

ampliar a possibilidade do uso do material para fins 

estruturais também”. 

Quadro 17. Posicionamento da ABRECON em relação ao agregado reciclado. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 17, traz opinião do presidente da ABRECON em relação à produção, 

aplicação e consumo do RCC. Para este, não existe um modelo de gestão das usinas que seja 

ideal. Ademais, este concorda em relação a maior necessidade de esclarecimento do potencial de 

utilização dos agregados reciclados nas obras e na maior necessidade de apoio do poder público.   

Para ele, o agregado reciclado consiste em um material novo e pouco difundido e as usinas 

poderiam receber mais incentivos do governo, seja por meio de redução de impostos ou criação 

de exigências de utilização de reciclados em obras públicas.  

 

4.4.4  Matriz de opinião dos agentes entrevistados 

 

No intuito de se verificar possíveis conflitos e concordâncias nas opiniões relatadas pelos 

agentes entrevistados nesta dissertação (gestores, engenheiros e presidente da ABRECON), foi 

elaborada a matriz apresentada no Quadro 18, a seguir: 
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Assuntos 
Agentes entrevistados 

Comentários  

Engenheiros  ABRECON Gestores  

Utilização dos 

agregados 

reciclados nas 

obras 

A maioria já utilizou 

e não vê problema 

em aplicar 

agregados reciclados 

em suas obras. 

Ainda não é largamente difundido 

e conhecido na Construção Civil, 

há resistência sobre a sua 

qualidade e aplicação. 

Devem receber mais 

divulgação para 

incentivar  seu uso. 

A falta de conhecimento 

do potencial de 

aplicabilidade dificulta a 

aceitação dos 

profissionais para aplicar 

em suas obras. 

Papel do poder 

público no 

incentivo à 

utilização do 

agregado 

reciclado 

Falta incentivo por 

não constar em 

editais a 

obrigatoriedade para 

aplicação de 

agregados reciclados 

em obras licitadas. 

Os incentivos são mínimos. 

Ficam muito mais no campo da 

teoria do que prática. Um avanço 

importante seria a isenção do 

ICMS, por exemplo 

Precisam criar leis e 

normas incentivando 

o uso do RCC a 

começar pelas obras 

públicas. 

Precisa de uma atuação 

mais efetiva do poder 

públicos por meio de leis 

e normas tornando o uso 

obrigatório. 

Papel das usinas 

na inserção da 

variável 

ambiental na 

Construção Civil 

Possuem importante 

papel, pois impedem 

que os resíduos 

sejam depositados 

em locais indevidos 

e ainda evitam o uso 

de agregado natural. 

Não existe um modelo ideal ou 

perfeito, o mercado privado 

domina o setor, mas o  modelo de 

concessão tem se mostrado viável 

em alguns casos. 

As usinas têm papel 

importante pelo fato 

que evitam a 

deposição irregular 

dos resíduos. 

As usinas têm papel 

importante, atuam 

evitando que os entulhos 

sejam depositado 

irregularmente, evitando 

contaminar o meio 

natural. 

Aspectos 

técnicos acerca 

da utilização 

agregados 

reciclados nas 

obras de 

construção 

O agregado 

reciclado apresenta 

as condições 

técnicas necessárias, 

quando não há 

exigência de 

resistência 

estrutural. 

A questão não é ele ser 

heterogêneo e sim compatível 

para o seu fim. Para funções não 

estruturais o agregado reciclado, 

mesmo sendo misto, atende ao 

propósito. A grande questão está 

ligada a impureza. Muitas vezes 

as usinas não conseguem triar 

com eficácia os outros materiais 

como plástico, madeira e ferro, 

prejudicando a qualidade do 

produto.  A ABRECON está 

desenvolvendo um Selo de 

Qualidade para mudar essa 

realidade”. 

O agregado reciclado 

tem todas as 

condições de atender 

as exigências das 

obras, sendo menos 

usadas quando tem 

solicitação estrutural. 

Depende do 

procedimento adotado 

em cada usina. Algumas 

dão mais atenção aos 

processos de triagem e 

mistura, assim 

conseguem produzir um 

agregado que apresenta 

uma aparência mais 

confiável, tornando fácil 

sua aceitação para aplicar 

em obras. 

Percepção do 

consumidor a 

respeito dos RCC 

O agregado 

reciclado e 

consumido pouco 

por problema 

cultural, se fosse 

melhor divulgado 

poderia mudar essa 

visão 

“Acho que varia muito, mas, na 

média entendem que por ser 

reciclado não tem qualidade e, 

portanto, tem receio ou 

preconceito sobre o uso do 

material”. 

Por desconhecerem 

seu potencial, alguns 

vêm como  algo que 

não deve ser usado. 

O consumidor é 

incentivado por 

propagandas e preços, 

assim se falta divulgação 

sobre a qualidade do 

agregado reciclado  ele 

pode ser visto como algo 

que não é bom para uso. 

Percepção em 

relação a 

vantagem 

financeira de 

utilização do 

agregado 

reciclado em 

relação ao 

agregado natural 

Quando se tem 

alguma forma de 

reciclar na própria 

obra ou tem usina 

próximo, é mais 

vantajoso pela 

redução de frete. 

As expectativas a curto e médio 

prazo para a construção civil não 

são boas. Mas o agregado tende a 

ganhar seu espaço por trazer 

redução de custos, algo que todos 

buscam em momento de crise 

O valor que 

oferecem os 

agregados reciclados, 

são mais vantajosos  

em relação aos 

naturais, reduzem o 

custo da obra. 

Existe vantagem em 

consumir o agregado 

reciclado em substituição 

ao agregado natural, o 

que falta é sua exigência 

em edital para que as 

empresas aceitem 

substituir sem prejudicar 

os resultados da obra 
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Perspectiva 

acerca do uso do 

agregado 

reciclado na 

construção civil 

Se começarem a 

constar em projetos 

e editais existe a 

possibilidade de 

melhora no 

consumo. 

Muitas vezes não é previsto em 

edital ou projeto, o que leva a 

empreiteira a se sentir ainda mais 

insegura sobre a aplicação 

Se fosse colocada a 

solicitação em 

editais, as empresas 

de construção civil 

iriam aceitar mais 

fácil. 

A construção civil tende 

a adotar meios de 

economizar para serem 

competitivas na hora de 

apresentarem seus 

orçamentos, então se 

houver meios de 

mudança para usar o 

agregado reciclado, 

certamente será adotado 

de imediato. 

Quadro 18. Matriz de opiniões. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A matriz de opinião apresenta um panorama acerca do setor de reciclagem de RCC denota 

que falta incentivo dos setores governamentais na divulgação e normatização para uso dos 

agregados reciclados, o que consiste em um fator limitante significativo para a difusão da 

utilização dos agregados reciclados nas obras de engenharia. 

 

Pode-se observar que os profissionais da Construção Civil entrevistados demonstraram 

boa aceitação quanto a aplicação de agregados reciclados em suas obras, conferindo a este 

material a importância necessária para a inserção da variável ambiental na Construção Civil. No 

entanto, os profissionais relataram que a utilização dos agregados reciclados é pequena, devido a 

não haver a legalização de sua instrução de uso por parte dos projetos apresentados pelos órgãos 

de contratação. 

 

Outro ponto que chama a atenção são os preços apresentados por fornecedores de 

agregados naturais e as usinas de reciclagem de RCC; sendo que os preços de agregados 

reciclados se apresentam bem menores que os naturais, o que causa uma significativa economia 

na obra, além dos ganhos ambientais.  

 

As usinas pesquisadas para este trabalho demonstram interesse na busca por sistemas de 

qualidade e normatização para se adequar ao processo de reciclagem e reutilização do resíduo 

produzido pela Construção Civil, de forma a produzirem um agregado mais homogêneo e com 

melhores características. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que, para 

algumas usinas, ainda faltam adequações de local, equipamento e treinamento de pessoal, mas, a 

maioria consegue tratar os resíduos recebidos e coloca-los no mercado de agregados. Há casos 

em que os investimentos realizados na montagem e operação das usinas se apresentam de modo 
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superior a maioria, e isso reflete na qualidade do agregado produzido, assim como nos processos 

que envolvem a reciclagem. 

 

Segundo a PNRS (2010), a destinação ou reaproveitamento de um resíduo gerado, é de 

responsabilidade do seu gerador, pode ser ele pessoa física ou jurídica, pertencer ao setor público 

ou privado que estarão sujeitos ao atendimento das observâncias da lei. Assim cabe a Construção 

Civil responder por todo o resíduo que é gerado por meio de suas atividades. O setor vem 

experimentando formas de melhorias em seus processos afim de que se enquadrem nos principais 

objetivos da PNRS; que tem por ação a não geração, a redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento de resíduos sólidos, buscando ferramentas que possibilitam reduzir os impactos ao 

meio ambiente.  

 

Embora o setor da construção civil seja impactante ao meio ambiente, é também um dos 

setores que mais influenciam na economia do país, agindo desde a extração de matéria prima, a 

transformação e a entrega de bens e serviços, gerando empregos e modificando o cenário 

econômico. Porém, por falta de recursos ou incentivos do governo, deixam de investir em novas 

formas de destinação.   

 

Percebeu-se que os gestores das URE estavam familiarizados com as leis e normas que 

regulamentam a reciclagem de resíduos. Os profissionais que participaram da pesquisa, não veem 

problema na utilização de agregado reciclado para aplicação em obras, alguns deles inclusive, 

destacaram que já tiveram experiência de sua aplicação em obras,  e não observaram diferenças 

no resultado. A justificativa que apresentaram por deixar de usar, é devido ao fato não ser 

divulgado o potencial de aplicação e a heterogeneidade; principalmente quando se trata de obras 

com fins estruturais, e isso dificulta a aceitação de outros profissionais envolvidos no processo de 

aquisição dos agregados. 

 

Para os gestores das usinas, o agregado reciclado ainda não recebeu a devida atenção. 

Estes acreditam que o agregado reciclado apresenta todas as condições para atender às exigências 

das obras, mas também pontuam que ainda não recomendam para fins estruturais por não estarem 
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amparados pelas normas, e isso dificulta sua colocação no mercado, inclusive por falta de 

incentivo, no que diz respeito à divulgação e precificação. 

 

Na opinião do Presidente da ABRECON, em exercício nos anos de 2016/2017, existem 

diversos fatores que envolvem o agregado reciclado, e tem ligação com a falta de conhecimento,  

ou mesmo com questões do modo que o agregado e tratado pelas URE, conforme trechos de suas 

entrevistas. 

“O agregado reciclado ainda não é largamente difundido e conhecido na Construção Civil. Ainda há 

resistência sobre a sua qualidade e aplicação”. 

“.... A questão não é ele ser heterogêneo e sim compatível para o seu fim. Para funções não estruturais o 

agregado reciclado, mesmo sendo misto, atende ao propósito. A grande questão está ligada a impureza. Muitas 

vezes as usinas não conseguem triar com eficácia os outros materiais como plástico, madeira e ferro, prejudicando 

a qualidade do produto.  A ABRECON está desenvolvendo um Selo de Qualidade para mudar essa realidade”. 

Presidente ABRECON (2016/2017) 

 

Durante a pesquisa observou-se também que, a qualidade dos agregados ainda é muito 

discutida, por envolver diferenças em seu processo de reciclagem; sendo que algumas URE ainda 

deixam a desejar; mas, no geral, percebe-se que estão avançando na busca pela qualidade e isso 

tem refletido em agregados reciclados com aparência mais confiável. 

 

Algumas justificativas para a dificuldade na aceitação têm fundamento na falta de 

conhecimento consumidores; sendo que para eles quando algo e reciclado induz ao pensamento 

que não deve ser utilizado. Essa realidade poderia ser alterada com a atuação do poder público, os 

profissionais descrevem que a exigência deveria partir do projeto até publicação em editais, mas, 

isso demanda de novas leis e normatização. 

 

Para os gestores das URE, a criação de novas normas e incentivos, facilitaria muito; 

inclusive,  se as exigências começassem pelas obras públicas, pois estas são as que consomem  

volume maior de agregados devido ao porte. Isso serviria, inclusive de incentivo para o setor 

privado. Na visão do Presidente da ABRECON, sua experiência junto ao setor de reciclagem 

demonstra  que o problema é cultural, mas,  também não é significativo os investimentos no 

setor. 
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“Acho que varia muito, mas, na média entendem que por ser reciclado não tem qualidade e, portanto, 

tem receio ou preconceito sobre o uso do material. Os incentivos são mínimos. Ficam muito mais no campo da 

teoria do que pratica. Um avanço importante seria a isenção do ICMS, por exemplo”. 

Presidente ABRECON (2017) 

 

Um dos fatores que tem peso no mercado para comercialização dos agregados reciclados 

tem a ver com duas variáveis:  a ambiental e a econômica. Os profissionais e gestores acreditam 

que as usinas são fundamentais na variável ambiental, pois têm um papel importante na atuação 

do mercado de reciclados, evitando que os RCC sejam depositados de forma irregular; e auxiliam 

na variável econômica, pois possibilitam a deposição correta fornecendo áreas de recebimento e 

tratamento dos resíduos, porém a falta de incentivos, fiscal e financeiro, têm impedido o 

crescimento das URE 

 

Pinto (1999) comentou que, o alto custo para destinação de RCC é de certo modo 

responsável pela deposição irregular, devido à escassez de lugares próximos as áreas de geração, 

sendo o gerador obrigado a grande deslocamento em busca de local apropriado. Ainda para Pinto 

(1999), como consequência à falta de “bota fora” as deposições irregulares causam impactos 

significativos, sendo alguns mais visíveis e comprometem a qualidade do ambiente e da 

paisagem. Posição também defendida por profissionais que participaram da pesquisa. 

 

“O beneficiamento desses resíduos acaba sendo extremamente importante tanto para o 

âmbito ambiental em que se aliviam os impactos ocasionados pelo mesmo ao meio ambiente, assim 

como em caráter econômico.......”. 

Engenheiro 5 

 

A combinação das variáveis ambientais e econômicas culminam em tornar a atuação das 

usinas como ação fundamentada no modelo de Economia Circular, incentivando o setor privado a 

realizar mais investimento seja para novas Usinas e/ou melhoria dos processos nas usinas 

existentes. Durante a pesquisa de campo, pode-se observar inclusive, que parcerias, adotando o 

modelo de Administração Privada com participação Pública (PPP), já é adotado em algumas 

cidades e vem dando bons resultados. Opinião também defendia pelo Presidente da ABRECON. 
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“Não existe um modelo ideal ou perfeito. Cada caso precisa ser estudado. O fato é que o mercado 

privado domina o setor e as usinas puramente públicas estão fechando. O modelo de concessão tem se 

mostrado viável em alguns casos”. 

Presidente ABRECON (2016/2017) 

 

Os vários atores envolvidos nesta pesquisa, acreditam que a reciclagem gera benefícios, 

por fornecer um agregado que oferece vantagem financeira pela diferença no preço de sua 

comercialização e por reduzir danos causados ao meio ambiente. Porém, as vantagens vão além, 

pois, no momento em que se recicla os entulhos põe-se em pratica ações descritas no modelo de 

Economia Circular, ou seja, reaproveitamento o RCC dentro de um mesmo ciclo e impedindo não 

só sua deposição irregular, mas modificando os processos dentro das obras, evitando a retirada de 

material do meio natural e gerando novos empregos. Mesmo que a perspectiva de uso do RCC 

ainda seja tímida, acredita-se que ações de incentivos e divulgação quanto a sua qualidade e 

aplicabilidade possam dar ao agregado reciclado mais aceitação e aumento de seu consumo pela 

construção civil. 

 

4.5 Modelo de economia circular aplicado ao objeto de estudo 

 

Em primeiro momento o trabalho que uma URE realiza pode parecer somente o 

compromisso de receber resíduos de obras.  Porém, as URE também se destacam ao produzir 

indicadores ambientais favoráveis quando se trata de consumo e controle de agregados para a 

Construção Civil. Por meio de relatórios, pode ser estimado o volume recebido e identificar seus 

geradores. 

  

Outro fator a ser considerado é a limitação que o setor da construção civil sofre com a 

escassez dos recursos naturais para produção dos agregados. Aos poucos o modelo de economia 

linear (extrair+fabricar+descartar) está sendo substituído por um modelo econômico mais 

aderente ao conceito de sustentabilidade, o da economia circular.  

 

Este modelo se preocupa em não extrair sem necessidade, e quando extrai, busca a 

máxima eficiência em sua aplicação, adota processos e utiliza modelagens que reduzem os 
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resíduos normalmente gerados. Assim dá início a preocupação em inserir o RCC novamente na 

cadeira produtiva. 

 

Entretanto por não fazer parte da cultura adotada por países em desenvolvimento, estas 

mudanças ainda encontram barreiras por parte de responsáveis pela compra dos agregados que 

são aplicados no setor da Construção Civil, mas, já é possível perceber mudanças, pois os dados 

levantados nesta pesquisa apontam para mudanças significativas por parte de profissionais e 

gestores envolvido com o RCC. 

 

Assim, além das URE se configurarem como importantes ferramentas na gestão do 

RCC, estas também podem ser caracterizadas como agentes dentro do modelo de Economia 

Circular voltado ao setor da Construção Civil. 

 

Considerando a abordagem até o momento e com base nos dados levantados, a 

reciclagem de resíduos da construção civil é exemplo de transformação no meio empresarial em 

aceitação do modelo de economia circular. 

 

Dentro deste contexto, o modelo apresentado na Figura 88, demonstra a Gestão dos 

Resíduos da Construção Civil fundamentada no modelo de Economia Circular, o que demonstra 

o envolvimento entre os vários setores da construção civil, incluindo as URE como agentes na 

gestão do RCC, resultando em um ciclo que produz, utiliza, gera resíduos, recicla, reinserindo os 

resíduos já reciclados na cadeia produtiva.  
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Figura 88:  Gestão Circular de RCC considerando o papel das URE 
Fonte: Produzida pela autora 

 

 

Ao analisar a Figura 88, é possível visualizar a importância do papel das URE na Gestão 

Circular de RCC.  

 

A Gestão Circular de RCC, é separada em quatro etapas, tal como apresentado a seguir: 

 

Etapa 1 – Esta etapa se inicia com a aquisição de agregados naturais ou agregados 

reciclados. O RCC já foi reciclado na URE e está em condições de uso, podendo substituir o 

agregado natural na fabricação de elementos de concreto, tais como: guias, blocos, bloquetes para 
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piso intertravado, tampas de bueiro e lajotas, ou ainda, ser aplicados como base para pavimento, 

calçadas e regularização de ruas de terra. 

 

Etapa 2 – E nesta etapa que se pode optar por utilizar o agregado natural ou o agregado 

reciclado na URE, também haverá a utilização de elementos fabricados, e por se tratar de obra, e 

nesta etapa que ocorre a geração de resíduos. 

 

Etapa 3 – Esta etapa apresenta o RCC no momento em que ele é gerado, um resíduo 

misturado contendo partes que não podem ser reaproveitados e são consideradas como rejeitos, e 

precisa ser destinado para local adequado, assim, quanto melhor for a gestão em canteiro de obra, 

melhor será a qualidade do resíduo gerado. Nesta Etapa também pode ocorrer a utilização do 

RCC na própria obra. 

 

Etapa 4 – Nesta etapa o RCC já foi retirado da obra e entregue na URE que fara a triagem 

para retirar os rejeitos, os metais entre outros. A URE nessa etapa é a ferramenta mais importante 

na gestão do resíduo, pois irá processar o RCC, promovendo a transformação de um material que 

antes não podia ser utilizado em novos agregados, tais como: Britas em diversas granulometrias, 

areias e pó. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O trabalho de caracterização do papel das usinas de reciclagem de entulho ocorre no 

mesmo momento em que se discute, cada vez mais, a importância da reutilização de resíduos 

produzidos pela Construção Civil, dada a revisão (em andamento) da norma ABNT NBR 15116 

que trata de Agregados Reciclados de resíduos sólidos da Construção Civil; utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural.   

 

Nesse contexto, as Gestão Circular de RCC fundamentada no modelo de Economia 

Circular, destaca as URE como principal ferramenta para realizar o beneficiamento dos resíduos, 

transformando o mesmo em um novo agregado para devolvê-lo a cadeia produtiva e ao ciclo 

econômico.    

 

Percebeu-se ao longo da pesquisa que não há muita diferença nos projetos de montagem 

das usinas de reciclagem. Na sua maioria, elas estão equipadas com equipamentos semelhantes, 

alterando a capacidade de produção devido ao volume recebido e as peneiras de separação. 

Buscam produzir os agregados em granulometria mais usuais do mercado e assim tornar-se 

competitivas com os fornecedores de agregados naturais.  

 

Porém, percebe-se que é no setor privado que ocorrem os maiores investimentos em 

novas tecnologias, com a finalidade de se produzir um agregado reciclado livre de contaminantes. 

Também foi possível verificar que nas cidades onde estão instaladas, as URE foram incentivadas 

pela grande produção de resíduos da Construção Civil assim como a falta de lugares para sua 

destinação. 

 

As limitações com as quais esta pesquisa se deparou, estão atreladas a desconfiança por 

parte dos gestores financeiros, impedindo-os de apresentar as reais composições de seus preços, 

não detalhando o envolvimento de despesas separadas entre custos de mão de obra, equipamentos 

e outros, comuns aos gastos na rotina de produção do agregado reciclado. Assim, como a 

dificuldade em se agendar visitas, pois muitas URE estão localizadas em áreas distantes da 

capital.   
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  Esta pesquisa entende ter atendido seu objetivo e contribui com o meio acadêmico 

apresentando dados reais e atualizados, por meio da visão de profissionais e gestores que visam 

mitigar impactos ao meio ambiente. Contribuindo com a sociedade apresentando a necessidade 

de melhoria das condições de operação das URE, que possibilitam novos postos de trabalho, bem 

como apresentando a necessidade de novas normas e determinações para o consumo do agregado 

reciclado. Assim como o incentivo para mais investimento visando produzir um agregado mais 

homogêneo. 

 

Entende-se, também a necessidade de esclarecimentos e divulgação sobre a total 

condições de se substituir o agregado natural pelo reciclado, sendo que este tem condições de 

apresentar os resultados que se propõe.  

 

Portanto,   conclui-se de fato que é preciso aumentar e fortalecer a parceria entre o setor 

público e privado para que provoquem mudanças na  cultura  em relação ao consumo de 

agregados reciclados, promovendo mais instalações de URE e melhorias nas plantas que então 

em funcionamento; e que os incentivos possam vir a beneficiar, principalmente o meio ambiente, 

evitando sua degradação e extinção das jazidas naturais.  
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ANEXO A 

Questionário de avaliação das atividades das usinas de reciclagem de RCC 

 

A. CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO 

1. Localização 

a. Possui 1Impacto ambiental minimizado? 

i.    Sim. De que forma__________________________________________ 

ii.    Não. De que forma__________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. Possui apoio popular para funcionamento? 

i.   Sim, Como se deu? __________________________________________ 

ii.    Não. Por que? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c. Está em acordo com a legislação ambiental? 

i.  Licença Prévia na fase de projeto.    Sim                  Não 

ii. Licença de Instalação. Sim  Não  

iii.Licença de Operação. Sim  Não 

___________________________ 
1CONAMA Resolução nº 001/86. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas  e biológicas do meio 

ambiente, causados por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humana =s que direta ou 

indiretamente, afetam: I – a saúde, segurança e o bem estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III 

– a biota; IV – as condições estéticas e sanitária do ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais. 

Questionário de Pesquisa, Melo 2011 

Avaliação das atividades de Produção das URCC 

 

O objetivo deste questionário é propiciar o levantamento quantitativo de dados 

para proposição das diretrizes de produção do agregado reciclado na Cidade de 

São Paulo. A utilização dos dados é para uso exclusivo no meio acadêmico. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d. Possui condições de preservação da 

i. 2Hidrologia local. Sim  Não 

Como?____________________________________________________ 

ii. 3Vegetação. Sim  Não 

Como?____________________________________________________ 

iii. 4Vias de cesso. Sim  Não 

Como?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e. A área possui: 

i. Dimensões de: ________________________________________________ 

ii. Área Total de : ________________________________________________ 

iii. Área ocupada de: ______________________________________________ 

iv. Área livre de: _________________________________________________ 

v. Coordenadas geográficas: _______________________________________ 

f. Quais fatores levaram a escolha deste terreno para implantação da usina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

g. Dos fatores citados acima, quais hoje, podem ser mensurados como adequados? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 
2Áreas sujeitas a inundações; nível freático sem flutuações excessivas e situado o mais distante 

possível da superfície do terreno (mínimo de 3,0 m para solos argilosos e distância maiores para 

solos arenosos); distância mínima de 200m de qualquer corpo d’água. BOSCOV GIMENEZ, 

Maria E. Geotecnia Ambiental. São Paulo: oficina de Textos, 2008. 
3Preserva a vegetação do entorno. Possui cercamento vegetal. 
4Possui vias de acesso abertas, pavimentadas, sinalizadas. 
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h. Quais, hoje, podem ser mensurados como inadequados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Acesso e iluminação 

a. Protegido5  e coberto 

i. Possui abrigo que garanta funcionamento em dias chuvosos. Sim  

Não 

ii. Funcionamento é interrompido em períodos de chuva.  Sim 

Não  

  _________________________________________________________________ 

b. Iluminação e energia para situações de emergência 

i. Possui iluminação de emergência.     Sim      Não 

ii. Possui gerador para fornecimento de energia elétrica.  Sim 

Não  

__________________________________________________________________ 

3. Águas superficiais 

a. Drenagem da água de chuva 

i.Possui sistema de drenagem superficial.  Sim  Não  

ii. Possui sistema de aproveitamento de água pluvial.   Sim Não  

_______________________________________________________________ 

 

b. Carreamento do material sólido para fora da área 

i.Possui proteção contra carreamento de material por água de chuva.  Sim  

Não 

ii. Possui sistema de coleta do material carreado.                  Sim 

Não 

_______________________________________________________________ 

___________________________ 
5Os acessos internos e externos devem ser protegidos, executados e mantidos de maneira a 

permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas. 
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4. Área de operação 

a. Local de armazenagem dos produtos gerados 

i.  Possui área de armazenagem da produção  por granulometria. 

Sim    Não 

Área total de armazenagem (m2) ____________________________________ 

 

ii. Possui área de armazenagem para a produção (sem separação por tamanho) 

Sim   Não 

Área total de armazenamento (m2) ____________________________________ 

 

iii. Não possui área de armazenagem. Por que? __________________ 

____________________________________________________________ 

b. A área de armazenagem apresenta-se como: 

i. Adequada    Inadequada 

Por que? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c. A área de operação da usina apresenta-se com: 

i.            Superfície regularizada__________(m2) 

ii.                    Superfície em aclive ___________(m2) 

iii.                   Superfície em declive __________(m2) 

Observações quanto ao aspecto de adequação ou inadequação da superfície. 

________________________________________________________________ 

d. Local de armazenagem para resíduos não recicláveis na usina. 

i.  Possui área para armazenagem de resíduos Classe B 

 Sim  Não  Adequada  Inadequado 

Área total para armazenagem dos resíduos (m2)_____________________ 

Qual destino dos resíduos armazenados? 

_______________________________________________________________ 

ii. Possui área para armazenagem de resíduos Classe C_________(m2) 

Sim  Não  Adequada  Inadequada 
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Área total para armazenagem dos resíduos (m2) ________________________ 

Qual destino dos resíduos armazenados? 

______________________________________________________________ 

iii. Possui área para armazenagem de resíduos Classe D __________(m2) 

Sim  Não  Adequada  Inadequada 

Área total para armazenagem dos resíduos (m2) ______________________ 

Qual destino dos resíduos armazenados? 

____________________________________________________________ 

iv. Possui área para armazenagem para outros resíduos ____________(m2) 

Sim  Não  Adequada  Inadequada 

Área total para armazenagem dos resíduos (m2) ______________________ 

Qual destino dos resíduos armazenados? 

____________________________________________________________ 

 

 

B. CONDIÇÕES DE PROJETO 

5. Equipamentos/processamento 

a. Triagem 

i. Os RCC são dispostos em área de triagem separados por tipo de 

obra que o originou 

ii             Os RCC são dispostos juntos, independente da origem 

_________________________________________________________ 

b. Separação 

i.  Possui peneira com malha abertura ABNT (mm) (pol.) 

Peneira abertura ABNT ___________________________(mm) (pol.) 

Peneira abertura ABNT ___________________________(mm) (pol.) 

Peneira abertura ABNT ___________________________(mm) (pol.) 

ii. Possui pré-beneficiamento (peneiramento) 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 
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iii. Possui triagem manual 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

iv. Possui triagem mecânica 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

v. Possui triagem magnética 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

vi. Possui sistema de lavagem do produto 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

vii. Possui Equipamento dosador de agregados para mistura proporcionada 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

c. Tipo de Beneficiamento 

i. Possui equipamento móvel  Sim  Não  

ii. Possui equipamento fixo   Sim  Não  

iii. Possui equipamento fixo e móvel Sim  Não 

 

d. Tipo de Equipamento de Redução 

Possui Britador de  mandíbula  Possui Cone de britagem 

Possui Moinho de Martelo / Britador Cilindros   

Possui Britador de Impacto  Possui Moinho de rolo 

Obs.: ______________________________________________________________________ 

 

e. Quais fatores determinaram a escolha dos equipamentos de beneficiamento 

da usina? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 
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f. Os equipamentos de beneficiamento apresentam-se como: 

i. Adequados    inadequados 

 

Por que?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Isolamento e sinalização 

a. Cercada e isolada 

i. Possui cerca ou isolamento evitando acesso de terceiros a usina 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

b. Controle de acesso 

i. Possui guarita independente para acesso de carga e pessoal 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

ii. Possui guarita conjunta para acesso de carga e pessoal 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

iii. Possui guarita para acesso de carga para inspeção prévia da matéria prima 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

c. Anteparos de proteção 

i. Possui proteção para minimizar emissão de poeira na circunvizinhança 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

ii. Possui proteção para atenuar ventos dominantes 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

iii. Possui proteção estética arbustiva no perímetro da instalação 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

 

7. Equipamentos de segurança 

a. Proteção Individual 

i.           Possui equipamentos de proteção coletiva 

ii.           Possui equipamento de proteção individual 
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iii.            Possui sinalização de segurança 

b. Controle de vibração 

i. Possui dispositivo para redução de vibração 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Quais.: _____________________________________________________________________ 

c. Ruído 

i. Possui dispositivo para minimização de ruído 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Quais.: _____________________________________________________________________ 

d. Poluentes atmosféricos 

i. Possui dispositivo para retenção de emissões atmosféricas 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

Quais.: _____________________________________________________________________ 

 

C. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

8. Recursos Humanos 

a. Quantos postos de trabalho existem na usina  Quant.  

b. Foi realizado treinamento da equipe de trabalho 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. Qualificação da equipe de trabalho 

i.   Possui Curso profissionalizante nível básico  Quant.  

ii.   Possui curso profissionalizante nível médio Quant. 

iii.   Possui curso profissionalizante nível superior Quant. 

iv.   Não possui curso profissionalizante Quant. 

d. Qual período de operação da usina 

i.__________ horas/dia 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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e. Emergências 

i. Foi realizado treinamento de primeiros socorros 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

ii. Foi realizado treinamento de combate a incêndio 

Sim  Não  Adequado  Inadequado 

 

9. Recebimento 

a. Origem da matéria prima 

i. A  matéria prima possui CTR6  Sim  Não 

ii. A matéria prima é vistoriada ainda no veículo de transporte. Sim        Não 

iii. A matéria prima tem origem7 identificada sim  Não 

b. Volume diário  

i. Como é feita a identificação do volume de RCC entregue na Usina? 

_______________________________________________________________ 

ii. Essa identificação é adequada? Por que?  

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

iii. Qual o volume médio diário de RCC recebido na usina? 

_______________________________________________________________ 

c. Controle de contaminantes (presença de madeira, metais, plásticos, papelão) 

i.    Os RCC são declarados contaminados pelos funcionários da usina 

ii.    Os RCC são declarados contaminados pelo transportador do RCC 

Obs.: 

_______________________________________________________________ 

d. Existem condições de não aceitação dos RCC 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________ 
6Controle de Transporte de resíduos (CTR):  Documento emitido pelo transportador de 

resíduos, que fornece informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e 

seu destino, conforme diretrizes contidas no Anexo A. (ABNT, 2004). 
7Com relação a Construções Novas; Reformas e Ampliações: Demolições, Movimentação de 

terra entre outros. 
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10. Produto Gerado 

a. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

b. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

c. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

d. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

e. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

f. Produção diária _____________(t/h) (m3) Tipo_______________(mm) (pol.) 

g. Tipos 

i.Marcar com (X) os diâmetros produzidos. Diâmetros diferentes escrever na linha 

abaixo. 

 

Classificação 

 

 

Brita 04 Brita 03 
Brita 

02 
 Brita 01 Brita 00 

Diâmetro (mm) 

ABNT n. 7211/2004 
76 64 50 38 32 25 19 12,5 9,5 6,3 4,75 2,36 

Agregado reciclado 

produzido (Graúdo) 

            

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ii.Terminologia utilizada para o produto das usinas na hora da comercialização 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Classificação   

 Média 

Muito fina 

Grossa Fina 

Diâmetro (mm) 

ABNT n. 7211/2004 

9,5 6,3 4,75 2,36 1,18 600 300 150 

Agregado reciclado 

produzido (Miúdo) 
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h.Controle de qualidade 

i.               Possui controle de qualidade do produto. Anotar na tabela os ensaios 

realizados. 

Requisitos para agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural 

Propriedades 

Agregado reciclado Classe A 
Normas de Ensaio 

Controle da 
Usina 

ARC ARM 

Graúdo Miúdo Graúdo Miúdo 
Agregado 

graúdo  
(AG) 

Agregado 
miúdo 
(AM) 

AG AM 

Teor de fragmentos a base de cimento e 
rochas (%) 

≥ 90 - <90 - 
Anexo A 

NBR 
15116 

- 
  

Absorção de água (%) ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 17 
NBR NM 
53 

ABNT NBR 
NM 30 

  

Contaminantes -  

Cloretos 1 ABNT NBR 9917   

Sulfatos 1 ABNT NBR 9917   

Teores máximo em 
relação à massa do 
agregado reciclado 
(%) 

Materiais não 
minerais¹ 

2 
Anexo A 

NBR 
15.116 

Anexo B 
NBR 15.116 

  

Torrões de 
argila 

2 ABNT NBR 7218 
  

  

Teor total 
máximo de 
contaminantes 

3 - 
  

Teor do material passante na malha 75   
µm (%) 

≤ 10 ≤ 15% ≤ 10% ≤ 20% ABNT NBR NM 46 
  

A NBR n. 15.116/2004 considera como materiais não minerais: madeira, betume, materiais carbonizados, 
vidros e vidrados cerâmicos. 

  

Fonte: (ABNT, 2004) 

i.   Consumo de energia elétrica para produção de agregado 

I.   Consumo mensal em kW/h x produção mensal _______________________ 

II.  Média trimestral em kW/h x produção média trimestral _______________ 

III. Média Semestral em kW/h x produção média semestral _______________ 

IV. Consumo anual em kW/h x produção anual__________________________ 

11.Mercado Consumidor 

a.Armazenagem produto 

i.               Possui acondicionamento em silo 

ii.              Possui acondicionamento em baias protegidas 
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iii. Possui acondicionamento a céu aberto 

iv.         Separados por granulometria 

v.         Separados por grau de contaminação 

vi.         Não são separados 

vii. Capacidade máxima de área de armazenagem _________________m3  

viii. Volume comercializado diário/mensal ________________________m3 

b. Acondicionamento para transporte 

i.               Possui acondicionamento em ‘bag’ 

ii.              A granel  

        c. Transporte 

i.               Caçamba basculante 

ii.              Caminhões comuns 

iii.             Pá carregadeira 

d.Consumidor. O produto é destinado a: 

i.               Comercializado com revendedores de materiais de construção 

ii.              Comercializado com pessoa física na própria usina 

iii.               Utilizado pela administração municipal 

iv.       Comercializado com pessoa jurídica na própria usina 

v.       Outros 

_________________________________________________________ 

 

e. Controle de satisfação do produto 

i.               Possui pesquisa de satisfação do cliente quanto ao agregado reciclado. 

ii.              já houve notificação de insatisfação quanto a qualidade do agregado. 

Obs.: ___________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Qual sua opinião em relação ao uso de agregados reciclados? 

 

2. Mesmo sendo permitido pelo poder público a utilização de RCC, observa-se que ainda se 

usa pouco para aplicação em obras. Oque influência na decisão de comprar o agregado 

reciclado ou natural? 

 

3. Como os Órgãos Públicos poderiam influenciar no consumo do RCC em substituição dos 

agregados naturais em obras sobre sua administração? 

 

4. Você já usou ou usaria RCC em uma obra sua.? Sim/não.... Porque? 

 

 

5. Conhece alguma central de reciclagem? Acha que elas atuam promovendo ações voltadas 

ao Meio Ambiente ou só veem o lado econômico/financeiro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas para entrevista com engenheiros e gestores 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 
 

 

1- Qual sua opinião em relação ao uso de agregados reciclados? 

2- Mesmo sendo permitida pelo poder público a utilização do RCC; observa-se que ainda se usa 

pouco para aplicação em obras. O que influencia na decisão de comprar o agregado reciclado 

ou natural?  

3- Como os órgãos públicos poderiam influenciar no consumo do RCC em substituição dos 

agregados naturais em obras sob sua administração? 

4- Qual sua opinião em relação as barreiras ainda existentes para a utilização dos agregados, 

mesmo estes apresentando-se  em média 30% mais baratos que os agregados naturais? 

5- Quais as suas expectativas em relação ao potencial do mercado consumidor de agregado 

reciclado e o que deve acontecer para que o consumo aumente? 

6- Qual é a percepção do público consumidor acerca dos resíduos de Construção Civil 

7- Muitos engenheiros reclamam que mesmo sendo mais barato, os agregados reciclados ainda 

vêm muito heterogêneo na obra. Oque você acha disso e se há algum esforço das usinas em 

relação a melhoria da qualidade do produto? 

8- Os incentivos governamentais hoje existentes são suficientes para promover a utilização do 

agregado reciclado? Caso não, o que falta? 

 

 

Perguntas para entrevista com o presidente da ABRECON 
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9- Sobre o papel das URE públicas, privadas e PPP´s. Qual o modelo de gestão que seria mais 

interessante para melhorar a gestão das URE e aumentar a participação do agregado no 

mercado? 

10- E sobre as normas técnicas existentes.  Oque poderia ser feito para melhorar a gestão das 

URE e aumentar a participação do agregado no mercado? 


