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RESUMO 

Apesar de seu impacto positivo na economia, a construção civil destaca-se por ser uma 

consumidora de matéria-prima, principalmente para a produção de agregados, e também 

por ser geradora de resíduos sólidos. O impacto causado pela remoção das matérias-primas 

necessárias e a destinação muitas vezes incorreta desses resíduos, chamados de resíduos 

da construção civil (RCC), vem causando grandes problemas para o meio ambiente. 

Visando solucionar os dois problemas, nos últimos anos a reciclagem dos RCC Classe A 

para a produção de agregados da construção civil vem se tornando mais atrativa. Para 

verificar a viabilidade econômica da reciclagem de resíduos da construção civil Classe A na 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG), foram levantados e analisados os principais locais 

de recebimento desses resíduos existentes na RMG. Foi selecionada, também, uma usina 

de reciclagem que atua desde 2010 no mercado e realizada a analise de custo da mesma. A 

empresa analisada processa, em média, 5.000 t de RCC Classe A por mês, o que 

representa aproximadamente 6% do total de RCC produzido na RMG, valor considerado 

baixo já que a empresa atualmente é a única em operação na região com esse processo. A 

análise econômica realizada mostra que atualmente é viável a abertura de empresas desse 

modelo, ainda mais pela grande quantidade de resíduos que necessitam ser enviados para 

aterros sanitários pela ausência de uma destinação correta. 

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil, Reciclagem, Viabilidade Econômica.  

 



 

 
G. F. Feris, T. F. Pelá 

SUMÁRIO 

1. Introdução.......................................................................................................................... 10 

1.1. Justificativa ................................................................................................................. 11 

1.2. Objetivos .................................................................................................................... 12 

1.2.1. Objetivo geral ...................................................................................................... 12 

1.2.2. Objetivos específicos.......................................................................................... 12 

2. Revisão literária ................................................................................................................. 13 

2.1. Arcabouço Legal e Normativo ................................................................................... 13 

2.2. Extração mineral no Brasil e em Goiás ..................................................................... 16 

2.3. Geração de resíduos da construção civil .................................................................. 18 

2.4. Destinação dos resíduos da construção civil ............................................................ 20 

2.5. Panorama da reciclagem de resíduos da construção civil no Brasil e na Região 

Metropolitana de Goiânia...................................................................................................... 22 

3. Metodologia ....................................................................................................................... 28 

3.1. Área amostral ............................................................................................................. 28 

3.2. Identificação das unidades de destinação final de RCC na Região Metropolitana de 

Goiânia .................................................................................................................................. 29 

3.3. Avaliação de uma empresa de reciclagem de resíduos Classe A ........................... 29 

3.3.1. Custo com salários ............................................................................................. 30 

3.3.2. Custos com Equipamentos de Proteção Individual ........................................... 30 

3.3.3. Custo com energia ............................................................................................. 30 

3.3.4. Custo com óleo diesel ........................................................................................ 31 

3.3.5. Custo com consumo de água............................................................................. 32 



 

 
G. F. Feris, T. F. Pelá 

3.3.6. Custo com manutenção ..................................................................................... 32 

3.3.7. Custos com impostos ......................................................................................... 32 

3.4. Analise da viabilidade economica da empresa selecionada .................................... 32 

3.5. Comparação entre os agregados reciclados e agregados naturais ......................... 34 

4. Resultados e discussão .................................................................................................... 35 

4.1. Principais destinações dos RCC na RMG ................................................................ 35 

4.2. Estudo de caso .......................................................................................................... 41 

4.2.1. Processo da indústria de reciclagem ................................................................. 41 

4.2.2. Viabilidade do processo ..................................................................................... 44 

4.3. Comparação do produto no mercado ........................................................................ 51 

5. Conclusão.......................................................................................................................... 53 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................ 54 

 



Avaliação da viabilidade econômica da reciclagem (...) 10 

 
G. F. Feris, T. F. Pelá 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico iniciado na revolução industrial trouxe um elevado 

crescimento populacional para os centros urbanos. Esse aumento no número de habitantes 

impulsionou diversos setores da economia nas cidades, com destaque para a construção 

civil, resultando em um forte impacto sobre a extração de madeira, areia e britas 

principalmente. Nos países emergentes, principalmente nos denominados BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul), teve-se um considerável investimento realizado no 

setor econômico nos últimos 20 anos, o que acelerou os investimentos no setor de 

infraestruturas, para a construção de hospitais, estradas, prédios, casas, fazendo assim com 

que a economia se mantivesse aquecida e gerando empregos para a população (LIMA; 

CABRAL, 2013). 

Esse crescimento da economia, nos últimos 20 anos com algumas baixas nos período de 

2015 a 2017, tem gerado um desequilíbrio ambiental, pois o consumo de recursos tem 

ocorrido em maior escala que a capacidade de recarga por parte do meio ambiente, o que é 

intensificado pela necessidade de novas construções aumentando a retirada de matérias-

primas e geração de resíduos da construção civil (RCC). Atrelados a este aumento das 

construções, os novos modelos de sociedades neoliberais (mínima intervenção do estado 

na economia) sustentam o hábito do consumo desenfreado, criando um choque entre os 

interesses privados (geração de lucro desenfreada para os empresários) e interesse comum 

(meio ambiente ecologicamente equilibrado defendido pela Constituição Federal de 1988, 

artigo 225). A linha de pensamento neoliberal afeta diretamente a degradação ambiental, 

uma vez que muitas empresas e empresários não se preocupam com o descarte dos 

resíduos gerados nas construções, acelerando o impacto sobre o meio com consequências, 

muitas vezes, irreversíveis (LIMA; CABRAL, 2013). 

Em diversas pesquisas relacionadas ao tema o fato relatado é tratado como preocupante, 

uma vez que se tem consumido toneladas de matérias-primas. Segundo Valverde (2001), os 

agregados da construção civil (areia e brita) são os insumos minerais mais consumidos no 

mundo. Pinto e González (2005) observam que a taxa de produção de resíduos da 

construção civil varia de 230 a 760 kg/hab.ano dependendo da região analisada. De acordo 

com dados coletados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), os 

resíduos da construção representam entre 50% a 70% da quantidade de resíduos sólidos 

urbanos (BRASIL, 2016). 

Somado a isso é importante lembrar a introdução de novos materiais empregados na 

construção, muitas vezes criados de forma artificial. Destaque para os materiais de plástico 
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e vidro, cujos elementos apresentam uma estrutura composta por partículas resistentes, 

dificultando sua decomposição e tornando seu manejo e descarte de modo ambientalmente 

correto um desafio para indústria da construção (PEREIRA e MAIA, 2012). O manejo deve 

ser implementado na concepção do projeto de forma a mitigar a geração destes resíduos, e 

facilitar a sua segregação evitando problemas no encaminhamento destes para sua 

destinação.  

Em países considerados mais desenvolvidos e sustentáveis as questões relacionadas à 

reciclagem já estão em vigência. Políticas públicas relacionadas à reciclagem de RCC 

como, por exemplo, a chamada Resource Conservation and Recovering (RCRA) 

desenvolvida nos Estados Unidos da América em 1960 (JOHN, AGOPYAN, 2000), vem 

diminuindo o impacto causado pelo descarte inadequado de materiais em logradouros 

públicos e aumentando da vida útil dos aterros sanitários em países com poucas áreas 

disponíveis para tal atividade. Esse fato foi descrito em estudo realizado por Schneider 

(2003) no qual ele mostra que a quantidade de RCC reciclados nos Estados Unidos gira em 

torno de 25% e que na Europa são reciclados 28% desses resíduos. 

No Brasil, a resolução nº. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002) foi 

o primeiro documento a estabelecer normas gerais para a gestão dos RCC no país. 

Segundo a referida resolução, nos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil 

elaborados pelos geradores deve constar o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis 

ou reciclados no ciclo produtivo.  

De acordo com estimativas apresentadas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado 

de Goiás (PERS/GO), a região metropolitana de Goiânia é responsável por mais de 39% 

dos RCC gerados no estado (GOIÁS, 2017). Apesar do grande potencial existente para a 

reciclagem desses resíduos, trabalho desenvolvido por Sacho (2015) concluiu que a 

reciclagem dos RCC Classe A gerados na região metropolitana de Goiânia, área de estudo 

desse trabalho, não era economicamente viável. Um dos motivos apresentados pela autora 

foi que o aterro sanitário da capital recebia gratuitamente os RCC. Esta realidade foi 

modificada em 07 de junho de 2016, com a assinatura da resolução nº. 20 da Companhia de 

Urbanização de Goiânia (COMURG) que estabeleceu, a partir de então, a cobrança pela 

entrada desses resíduos no aterro sanitário. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A realização de estudos relacionados à gestão de resíduos sólidos é extremamente 

importante, pois fornece subsídios para as alterações no manejo de resíduos ou 

preocupações com os impactos causados por eles. Os RCC ainda necessitam de um olhar 
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especial, devido à sua grande quantidade e impacto quando não tratado de maneira correta. 

Apesar da reciclagem dos RCC Classe A não ter sido considerada economicamente viável 

na região metropolitana de Goiânia até o ano de 2015, as alterações das condições até 

então existentes, com destaque para a cobrança pela entrada desses resíduos no aterro 

sanitário de Goiânia, podem ter modificado esse cenário. Desta forma, as alterações no 

mercado da construção civil e na gestão dos resíduos gerados por ela, justificam a 

continuidade de estudos relacionados a esses resíduos. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

Verificar a viabilidade econômica atual da reciclagem de resíduos da construção civil Classe 

A na Região Metropolitana de Goiânia. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar levantamento de unidades, que recebem resíduos da construção civil Classe 

A na região metropolitana de Goiânia, listando seus métodos para a destinação final 

do resíduo; 

 Analisar o processo de reciclagem dos resíduos da construção civil Classe A em uma 

das empresas levantadas; 

 Avaliar a viabilidade econômica do material reciclado no mercado. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA  

2.1. ARCABOUÇO LEGAL E NORMATIVO 

A resolução nº. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002) foi o 

primeiro documento a determinar diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

RCC no Brasil. Segundo esta resolução, são denominados resíduos da construção civil: 

Os provenientes de construções, reformas, reparos 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, p. 1) 

A resolução nº. 307 foi alterada com o passar dos anos pelas seguintes resoluções: 

 Resolução nº. 348 de 16 de agosto de 2004: incluiu o amianto na classe de resíduos 

perigosos; 

 Resolução nº. 431 de 24 de maio de 2011: estabelece nova classificação para o 

gesso; 

 Resolução nº. 448 de 18 de janeiro de 2012: definiu o tratamento e a disposição final 

ambientalmente correta dos RCC como um dos objetivos prioritários dos gerados; 

 Resolução nº. 469 de 29 de julho de 2015: estabeleceu diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos RCC. 

A resolução nº. 307, juntamente com as suas complementações, além de definir RCC, 

propõe, também, sua subdivisão em quatro Classes considerando as características e grau 

de periculosidade dos resíduos (Quadro 2.1).  

A resolução nº. 307 ainda define reutilização como o processo de reaplicação de um 

resíduo, sem transformação do mesmo, e reciclagem como o processo de reaproveitamento 

de um resíduo, após ter sido submetido à transformação (CONAMA, 2002). 
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Quadro 2.1 - Classificação dos resíduos da construção civil 

Classe Características 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

B 

São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

(Redação dada pela Resolução nº. 469/2015). 

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). 

D 

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, 

óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 

bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde (Redação dada pela Resolução nº. 348/04). 

Fonte: Adaptado CONAMA (2002, 2004, 2011, 2015).  

Em 30 de julho de 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou um 

pacote de normas que tratam dos resíduos da construção civil, normatizando os centros de 

coleta dos RCC, aterros para disposição final, áreas para reciclagem e possíveis destinação. 

As normas em questão são as seguintes: 

NBR 15112 - fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de 

transbordo e triagem de resíduos da construção. 

NBR 15113 - fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de 

aterros de resíduos sólidos da construção civil. 

NBR 15114 - fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de 

áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil Classe A. 

NBR 15115 - estabelece os critérios para execução de camadas de reforço 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. 
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NBR 15116 - estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de resíduos 

sólidos da construção civil. 

Em 2 de agosto de 2010 foi sancionada a lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010) que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que tem como principal objetivo a gestão 

integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Em seu artigo 9º a PNRS definiu 

que, quando se trata de resíduos sólidos, deve-se priorizar a seguinte ordem: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

A PNRS também definiu como RCC “os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis” (BRASIL, 2010). Em seu art. 20, inciso III, a PNRS 

estabelece que as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), devem 

elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (GOIÁS, 2017). Por fim, 

em seu art. 27, responsabiliza essas empresas pela implementação e operacionalização 

integral de seus planos. 

No estado de Goiás os RCC começaram a ser discutidos pela primeira vez na Política 

Estadual de Resíduos Sólidos de 29 de julho de 2002, sendo englobados, na ocasião, com 

os resíduos urbanos, conforme o inciso I do art. 6º da lei (GOIÁS, 2002). Esta política foi o 

primeiro passo do estado para a gestão dos resíduos em geral. Somente no ano de 2017 o 

Estado de Goiás publicou seu Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). Este plano traz 

um levantamento detalhado dos resíduos sólidos em todo o estado de Goiás, criando metas, 

cenários ideais para a destinação ambientalmente adequada. 

No que se refere a documentos municipais, destaca-se a lei nº. 9.498 de 19 de novembro de 

2014, que dispõe sobre a cobrança de preço público decorrente da prestação de serviços 

para grandes geradores, e o decreto nº. 728, de 14 de março de 2016, que regulamenta a 

citada lei. Dentre os grandes geradores relacionados nestes documentos, destacam-se:  

II - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre 

outros, geradores de resíduos sólidos inertes, tais como entulhos, terra e 

materiais de construção, com massa superior a 150 (cento e cinquenta) 

quilogramas diários, considerada a média mensal de geração, sujeitos à 

obtenção de Alvará de Aprovação e/ou execução de edificação, reforma ou 

demolição (GOIÂNIA, 2016, p. 1). 
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Em 07 de junho de 2016 foi publicada pela Companhia de Urbanização de Goiânia 

(COMURG) a Resolução nº. 20 que dispõe sobre a normatização para a disposição de 

resíduos no aterro sanitário de Goiânia e estabelece que os RCC não serão mais coletados 

pela COMURG, devendo ser levados para o aterro pelo próprio gerador ou por empresas 

por ele contratadas. Estabelece, ainda, que o descarte desses resíduos no aterro sanitário 

será, a partir desta data, cobrado (COMURG, 2016). 

A Resolução nº. 20 considera o fato de Goiânia ainda não possuir um plano específico para 

os RCC e que o aterro sanitário utiliza o RCC em diversas atividades, tornando viável o 

recebimento das Classes A e C. 

2.2. EXTRAÇÃO MINERAL NO BRASIL E EM GOIÁS 

Segundo Silva (2004), a indústria da construção civil sempre esteve atrelada ao desperdício 

e perda de matérias-primas. De acordo com o autor, tal fato pode ser atribuído ao elevado 

número de jazidas minerais existentes no Brasil, o que resulta em grande oferta de produto 

no mercado interno. Esse fato, segundo Santos et. al. (2014), indica que a sociedade extrai 

mais do que necessita. Um fato que comprova essa extração exagerada por parte das 

indústrias são os valores levantados por Agopyan e John (2011). Conforme os autores, no 

ano de 2011 o Brasil extraiu entre 4 e 7 toneladas de material por habitante, ficando atrás de 

mercados como EUA, com 10 toneladas por habitante, e Canadá com 15 toneladas por 

habitante. 

Outro fato que realça a alta exploração de forma não sustentável é descrita por Neves e 

Silva (2007) onde estudos demonstram que 90% das minas existentes no Brasil se 

dedicavam à exploração de minerais não metálicos. Destas, aproximadamente 80% eram 

minas voltadas a prospecção de minerais utilizados na construção civil, tais como areias, 

argilas, rochas britadas e ornamentais. Essa alta demanda pela exploração dos recursos 

deve-se exclusivamente ao fato de o concreto ser o material primordial para as indústrias da 

construção civil, tornando as construtoras dependentes de areia e brita para fabricação do 

concreto, tornando-o assim o segundo material mais consumido no mundo, atrás somente 

da água (VALVERDE, 2001).  

A dependência criada pelo setor é explicada quando se analisa a composição final do 

concreto que, em média, é de 42% de agregado graúdo (brita), 40% de areia, 10% de 

cimento, 7% de água e 1% de aditivos. Isso demonstra que mais de 82% do concreto é 

composto por areia e brita sendo necessária exploração intensiva dos recursos minerais 

para atender a demanda da construção que vem crescendo ano após ano (SERNA e 

REZENDE, 2009). 
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Do total de agregados explorados, segundo Valverde (2001), 35% são destinados à 

construção de prédios; 45% para a construção de novas vias públicas e manutenção das 

existentes; e o restante, 20%, é utilizado em outros tipos de construções. Uma forma de 

diminuir essa exploração é tratada na NBR 15115 (ABNT, 2014), que estabelece os critérios 

para a utilização do agregado reciclado em obras de pavimentação. 

Segundo Mattos (2013), os principais aspectos que concorrem para a ampla utilização de 

agregados na construção civil são: menor preço unitário de todos minerais da indústria, 

diversas fontes de extração espalhadas pelo Brasil; proximidade do local de extração com o 

local mercado consumidor; grande volume de produção; pesquisa geológica simples e com 

baixo emprego de tecnologias. 

Atualmente a extração de minerais é regulamentada pelo Código de Mineração (Decreto Lei 

Federal nº. 227) (BRASIL, 1967) e tem sido um dos pilares do crescimento econômico de 

vários estados brasileiros. Segundo Tibiriçá (2018), o estado de Goiás tem uma exploração 

estimada em mais de 8 milhões de toneladas dos principais minérios, dentre eles pode-se 

citar: areia, cascalho e brita. Segundo dados publicados pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2018), Goiás consome 1% 

da areia produzida no país e 2 % da brita. Tal fato está relacionado com o acelerado 

crescimento vivenciado pelo setor das construções no estado.  

Estimativas feitas por Valverde (2001) sobre a extração de areia e brita no Brasil encontram-

se apresentadas na Figura 2.1. 

Analisando o gráfico da Figura 2.1 é possível identificar que em um período de 12 anos a 

quantidade de areia e brita extraída teve um significativo aumento no Brasil, ratificando que 

a extração de minerais está ligada ao avanço da indústria da construção.  
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Figura 2.1 - Extração de areia e brita para construção civil no Brasil, em m
3
 por ano 

 

Fonte: Valverde (2001). 

Outro ponto analisado no Figura 2.1 se refere ao baixo consumo de agregados nos anos 

1990. Apesar de serem considerados insumos muitos baratos, tal fato está ligado ao alto 

déficit habitacional, baixa taxa de atendimento de saneamento básico e baixo número de 

estradas. Tais situações estavam intimamente ligadas à condição econômica vivenciada 

pelo Brasil naquela época (VALVERDE, 2001).  

Segundo a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção (ANEPAC, 2009), a grande problemática envolvendo o setor de extração está 

relacionada ao excesso de tributação, fazendo assim com que muitos empresários passem 

para a informalidade. Este fato tem impactado diretamente no aumento da degradação 

sofrida pelo meio e uma das possíveis causas é o descaso das pessoas envolvidas na 

extração com a questão ambiental além da fiscalização deficitária vivida pelo poder público 

nas últimas décadas. Além disso, é importante ressaltar que a retirada dos minerais é feita, 

muitas vezes, sem qualquer tipo de critério gerando uma concorrência desleal com aqueles 

que seguem as normas. Tal fato resulta em preços mais acessíveis do produto, fazendo 

com que os agregados reciclados não apresentem valores competitivos e dificultando o 

surgimento de novas indústrias recicladoras. 

2.3. GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), o Brasil produziu, em média, 241.614 mil toneladas diárias de 
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resíduos domiciliares, com uma composição média distribuída basicamente em: 55% 

matéria orgânica, 25% de papel, 4% de metal, 3 % de vidro, 3% de plástico e 10% de 

outros resíduos. Além dos resíduos domiciliares, são produzidos também outros 

resíduos como os RCC. 

De acordo com Souza et al. (2010), a utilização de materiais como cimento, areia e brita nas 

obras brasileiras é bastante significativa – aproximadamente uma tonelada de materiais por 

m2 construído. Tal fato implica, também, em grandes perdas e desperdícios no processo. 

Conforme Mattos (2013), a geração de RCC no Brasil é de, aproximadamente, 300 kg/m² 

para obras de novas edificações (em países mais desenvolvidos são gerados 100 kg/m²).  

Importante observar que o gerenciamento adequado dos canteiros de obra possibilita a 

identificação de possíveis focos de desperdício de materiais reduzindo assim as extrações 

de matérias primas e evitando a geração de resíduos. Para isso é necessário incentivar a 

participação dos trabalhadores da obra por meio da educação ambiental. 

Os resíduos que serão gerados devem ser quantificados, armazenados, transportados e 

encaminhados para locais onde possam ser aproveitados ou depositados corretamente. 

Todas essas atividades devem ser assumidas pelo gerador conforme determina a resolução 

nº. 307 do CONAMA. 

De acordo com dados apresentados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2018), a quantidade de RCC coletada apenas na 

região Centro Oeste do País, em 2017, foi superior a 13.000 de toneladas/dia (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 - Resíduo da construção civil coletados 

Região Centro-Oeste Brasil 

Parâmetro 
RCC Coletado 

(t/dia) 
Índice (kg/hab/dia) 

RCC Coletado 

(t/dia) 
Índice (kg/hab/dia) 

2016 13.813 0,882 123.619 0,600 

2017 13.574 0,855 123.421 0,594 

Fonte: ABRELPE (2018). 

Estimativas apresentadas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás 

(PERS/GO) (GOIÁS, 2017) indicam que a geração média per capita de RCC no estado é de 

1,45 kg/hab.dia, o que resultou em aproximadamente 7.860 t/dia no ano de 2015. As regiões 

administrativas com maior geração desses resíduos são a Metropolitana de Goiânia (39,3%) 

e o Entorno do Distrito Federal (17,3%) como apresentado na Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 - Geração estimada de RCC nas regiões de Goiás 

Região 
Geração estimada de RCC 

(t/dia) 
Percentual por região (%) 

Metropolitana de Goiânia 3.088,61 39,30 

Entorno do Distrito Federal 1.362,18 17,33 

Centro Goiano 817,08 10,40 

Sudoeste Goiano 719,78 9,16 

Sul 515,53 6,56 

Oeste Goiano 386,84 4,92 

Norte Goiano 351,98 4,48 

Sudeste Goiano 296,41 3,77 

Nordeste Goiano 161,47 2,05 

Noroeste Goiano 159,89 2,03 

Total 7.859,77 100,00 

Fonte: GOIÁS (2017).  

Em trabalho realizado na cidade de Goiânia, Souza et al. (2010) apontam para uma geração 

de 1,2 mil toneladas por dia de RCC no ano de 2010. De acordo com os autores, deste total, 

30% foram dispostos em locais inadequados e, portanto, removidos pela Companhia de 

Urbanização de Goiânia (COMURG). Para isso, a companhia envolveu vários funcionários e 

oito caminhões. 

2.4. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Pereira e Maia (2012) observam que, apesar de muitas vezes serem descartados sem 

qualquer critério ou controle em áreas vagas ou voçorocas, esses resíduos detém 

grande valor, podendo ser usados na pavimentação de vias e para recobrimento de 

células em aterros sanitários. Segundo a resolução nº. 307 do CONAMA, em seu art. 10, 

os RCC devem ser destinados das seguintes formas:  

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, 

ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas 

de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura;  

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas.  

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

(CONAMA, 2002, p. 3) 
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No estado de Goiás, embora os RCC sejam, em sua maioria, de baixa periculosidade, a 

principal destinação dada a esses resíduos ainda é o lixão (GOIÁS, 2017). Por esse motivo, 

os RCC oferecem riscos significativos à saúde pública já que favorecerem a proliferação de 

vetores, assoreiam os cursos d´água e estimula a disposição incorreta de outros resíduos, o 

que onera os custos públicos. 

Em trabalho desenvolvido na cidade de Goiânia, Oliveira et al. (2013) identificaram 187 

pontos de descarte clandestinos. Destes, 55 foram classificados como pontos de relevância 

devido a grande quantidade de entulho encontrada e a constância do descarte inadequado 

(Figura 2.2). De acordo com os autores, os pontos amarelos indicam resíduos dispostos em 

logradouros e os vermelhos representam descarte em áreas de preservação permanente.  

Figura 2.2 - Principais pontos de descarte inadequado de resíduos da construção civil em Goiânia 

 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2013). 
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Apesar dos lançamentos clandestinos, muitos geradores encaminham seus RCC para o 

aterro sanitário de Goiânia. Levantamento realizado por Sacho (2015) aponta que em 2015 

45% dos resíduos destinados ao aterro em questão eram resíduos da construção civil. 

Atualmente, o aterro de Goiânia ainda recebe os RCC Classes A e C que são utilizados 

como sub-base dos pátios de manobra, reforma de estradas internas e como parte da 

camada de cobertura dos resíduos domiciliares. No entanto, com a publicação da resolução 

COMURG nº. 20, a prefeitura de Goiânia passou a cobrar para o recebimento destes 

resíduos no local os seguintes valores em 2016:  

 RCC Classe A "limpo": R$ 35,00 para cada 6 m³; 

 RCC "misturado": R$ 75,00 para cada 6 m³; 

 RCC levado ao aterro por pequenos geradores, até 500 kg: R$ 00,00 (descarte 

gratuito). 

A instituição desta cobrança pode ser considerada um incentivo para o encaminhamento 

dos RCC a outros tipos de destinação como, por exemplo, a reciclagem. De acordo com 

Sacho (2015), um grande obstáculo para as empresas da região metropolitana de Goiânia 

que realizavam este tipo de serviço era o aterro da capital que recebia o mesmo resíduo de 

forma gratuita. Um aspecto a ser ressaltado é o fato do aterro de Goiânia não possuir 

licença de funcionamento emitida pela Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia 

(AMMA-GO). 

Segundo o PERS/GO, a destinação mais adequada para os RCC Classe A seria a britagem 

e a reutilização, com aproveitamento do material processado nas obras civis ou no próprio 

aterro como material para recobrimento (GOIÁS, 2017). O citado documento considera, 

ainda, que existe um potencial de atuação do setor privado no tratamento destes resíduos, 

principalmente na região metropolitana de Goiânia que apresenta a maior geração dos RCC. 

2.5. PANORAMA DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

BRASIL E NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

A reciclagem tem como objetivo principal a transformação do resíduo em insumo ou novos 

produtos, fazendo assim com que ele seja reinserido no processo produtivo e evitando o 

consumo excessivo de matéria-prima, economizando energia, gerando empregos e renda e 

preservando os recursos naturais (ABRELPE, 2018).  

Segundo Miranda et al. (2016), a reciclagem de RCC vem crescendo nos últimos anos 

devido ao aumento expressivo na geração de RCC aliado a novas políticas públicas 
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relacionadas ao incentivo da reciclagem nos diversos estados brasileiros. Tal fato ocorreu 

de forma mais expressiva após a publicação da resolução 307 do CONAMA de 2002. De 

acordo com os autores, as primeiras usinas de reciclagem de RCC brasileiras foram 

instaladas nos municípios de São Paulo (1991), Londrina (1993) e Belo Horizonte (1994). 

Segundo Miranda et al. (2009), no ano de 2008 foram identificadas 47 usinas de reciclagem 

de entulho. Destas, 24 eram públicas (51%) e 23 privadas (49%) como demonstrado na 

Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Quantidade de usinas de resíduos da construção civil 

 

Fonte: Miranda et al. (2009). 

De acordo com Miranda et al. (2016), em estudo realizado com a participação da 

Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(ABRECON), em 2015 existiam pelo menos 310 empresas trabalhando no ramo da 

reciclagem de RCC no Brasil. Segundo este mesmo trabalho, a geração de RCC no Brasil, 

no ano de 2014, foi estimada em 84.180.696 m³ de RCC. Desse total, somente 21% foram 

aproveitados pelas empresas de reciclagem do ramo. Embora o estudo conclua que as 

recicladoras apresentavam capacidade máxima de produção muito superior, estimou-se que 

as recicladoras processaram apenas 46% de sua capacidade máxima principalmente devido 

a problemas como quebra de máquinas e equipamentos, chuva, falta de matéria-prima e 

baixa saída de agregados reciclados. 

A ABRECON salienta, ainda, que o uso de agregados reciclados em obras de pavimentação 

deve ser prioritário e que, para isso, é indispensável a implementação de usinas 
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recicladoras nos municípios. No entanto, dos municípios avaliados pela associação,  56% 

possuem um plano municipal de resíduos sólidos e, destes, 36% consideram o uso de 

agregados reciclados em base e sub-base de pavimentos de obra pública como prioritário. 

Conforme Souza et al. (2010), em municípios em que a reciclagem já foi implantada são 

geradas quantidades significativas de agregado reciclado, aplicadas em serviços 

simplificados como cobertura primária de vias, sub-bases de pavimentos asfálticos, 

drenagem e controle de erosão.  

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o decreto de nº. 48.075, de 28 de dezembro de 2006, 

tornou obrigatório o uso de agregados reciclados, oriundos da construção civil, em obras e 

serviços de pavimentação das vias públicas do município. 

Segundo estimativas realizadas por Miranda et al. (2016), os valores cobrados pelas 

empresas recicladoras para o recebimento dos resíduos variam de 5 a 40 reais por m³, 

sendo a faixa mais frequente situada entre 10 a 15 reais (Figura 2.4).  

Figura 2.4 - Valor referente ao recebimento de RCC nos estados brasileiros 

 

Fonte: Miranda et al. (2016). 

Para a comercialização do agregado, os valores variaram de 5 a 35 reais por m³ com maior 

concentração entre 20 a 30 reais por m³ (Figura 2.5). Estudos realizados por Miranda et al. 

(2009) indicam valores iguais a R$ 21,00/m³ para os reciclados contra R$ 35,00/m³ dos 

agregados naturais. 
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Figura 2.5 - Preço da venda de agregados nos estados brasileiros 

 

 Fonte: Miranda et al. (2016). 

Em trabalho realizado em uma empresa recicladora de RCC localizada no município de 

Aparecida de Goiânia, Goiás, Sacho (2015) encontrou um valor médio de R$ 30,00/m3 para 

o produto mais comercializado pela empresa em estudo, a brita graduada simples - 

coincidindo com os valores obtidos por Miranda et al. (2016) - e valores entre R$ 26,70 e R$ 

28,50/m3 para os agregados naturais comercializados na região. 

É importante lembrar que, neste tipo de empreendimento, o empresário ganha sobre o 

recebimento do entulho e sobre a venda do agregado, fator que deve ser levado em conta 

quando se analisa a viabilidade econômica da instalação de uma recicladora. 

Um fato que vem para alterar a situação atual existente na RMG é a criação do polo 

industrial de reciclagem no município de Goiânia. Conforme estabelecido na Lei nº. 10.215 

de 11 de Julho de 2018, artigo 223a: 

Fica nos termos desta Lei criado o Polo Industrial e de Serviços do Ramo de 

Reciclagem de Resíduos Sólidos e da Construção Civil e de Lavanderias 

Industriais e Hospitalares, na área lindeira ao aterro sanitário, cujos limites e 

confrontações serão fixados pelo Poder Executivo (GOIÂNIA, 2018).  

A criação do polo tem como objetivo principal a atração de novas empresas de reciclagem 

para o trabalho conjunto, além de “mitigar os impactos ambientais negativos gerados pelo 

aterro sanitário e fomentar a gestão integrada dos resíduos sólidos, visando sua máxima 

recuperação” (GOIÂNIA, 2018). Tal área compreenderá a região do entorno do aterro 

sanitário de Goiânia (Figura 2.6). 
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A proximidade da área com o aterro diminui os custos com combustíveis para o descarte do 

material não aproveitado além de liberar menos gases     para a atmosfera. Este fato torna 

este segmento mais viável economicamente para os empresários.   

Figura 2.6 - Área do futuro polo industrial de reciclagem em Goiânia 

 

Fonte: Goiânia (2018). 

Antes da instalação da Usina de Triagem é necessário que se faça uma consulta comercial, 

observando se no local há a possibilidade de funcionamento da atividade, além de solicitar a 

inscrição estadual e as licenças e alvarás necessárias para seu funcionamento. Em seguida, 

é preciso fazer o levantamento técnico do local escolhido e das estruturas pertinentes.  

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2012), uma recicladora de porte pequeno conta com uma equipe formada pelas seguintes 

pessoas: 1 engenheiro civil, 1 secretária, 1 porteiro, 5 auxiliares de triagem, 2 vigias, 1 

operador de britagem, 1 operador de máquina, 1 auxiliar de manutenção. Os equipamentos 

necessários são: alimentadores; britadores; máquinas de impacto; peneiras e gulhos 

transportadores de correias; lavadores; rompedores hidráulicos; tesouras trituradoras; 
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pulverizadores além de pá-carregadeira ou retroescavadeira (SEBRAE, 2012). O processo 

em si consiste nos passos mostrados na Figura 2.7. 

Figura 2.7 - Processo completo realizado por uma indústria recicladora de resíduos da construção 
civil 

 

Fonte: SEBRAE (2012). 

 

A viabilidade de implantação de usinas de RCC foi avaliada nos trabalhos desenvolvidos por 

Jadovisk (2005) e Nicolau (2018). Os autores apresentam de forma detalhada os custos 

envolvidos no processo com base em usinas já existentes e considerando características 

comuns a esse tipo de empreendimento. 
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3. METODOLOGIA 

Visando alcançar os objetivos propostos pelo estudo foi determinada uma sequência 

metodológica, dividindo em etapas os processos para a obtenção dos resultados do 

trabalho. 

3.1. ÁREA AMOSTRAL  

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi escolhida como área amostral do estudo por 

ser a região com maior geração de RCC no estado e englobar algumas das maiores cidades 

goianas. A RMG foi criada pela Lei Complementar nº. 27, de 30 de dezembro de 1999 e 

abrange 20 municípios: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 

Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, 

Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade (Figura 3.1). A coleta de dados ocorreu entre os 

meses de fevereiro a maio do ano de 2019. 

Figura 3.1 - Área da Região Metropolitana de Goiânia 

 

Fonte: SECIMA (2016). 
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3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE DESTINAÇÃO FINAL DE RCC NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE GOIÂNIA  

Devido à proximidade entre as cidades da região metropolitana, é comum que os resíduos 

gerados em uma delas sejam depositados em outra; portanto, foram consideradas todas as 

destinações de RCC Classe A localizadas na RMG. 

O levantamento destes estabelecimentos foi realizado a partir de consulta aos órgãos 

municipais responsáveis pela administração e operação dos aterros públicos existentes, 

além de pesquisa entre profissionais da área e construtoras. 

A obtenção de informações referentes aos resíduos recebidos pelas empresas, formas de 

destinação adotadas por elas e regularização da atividade perante a legislação se deu por 

meio de contatos telefônicos, pesquisas em sites, avaliação de licenças emitidas pelos 

órgãos competentes, além de visitas à empresa quando permitido. 

3.3. AVALIAÇÃO DE UMA EMPRESA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS CLASSE A 

Visando a análise da reciclagem dos RCC Classe A no cenário atual da RMG, foi visitada a 

mesma usina de reciclagem acompanhada no estudo desenvolvido por Sacho (2015). Tal 

atividade teve por objetivo identificar as condições atuais de operação da empresa, 

comparando-as com as encontradas no estudo desenvolvido anteriormente. 

A partir de entrevista com o responsável pelo empreendimento e de visitas ao local foram 

levantados e analisados os seguintes dados: 

 Capacidade instalada da usina; 

 Tecnologia utilizada; 

 Quantidade de resíduos recebidos; 

 Valores cobrados pela empresa para recebimento dos resíduos na unidade; 

 Quantidade de funcionários; 

 Quantidade de material produzido; 

 Valores dos materiais comercializados pela empresa; 

 Valor pago para descarte dos rejeitos no aterro sanitário; 
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 Principais dificuldades encontradas pela empresa no mercado goiano. 

Ressalta-se que os custos de operação e manutenção da usina (salário dos funcionários, 

aquisição de equipamentos de proteção individual, pagamento de impostos e consumo de 

água, energia e óleo diesel) não foram informados pelo responsável. Desta forma, para 

estes quesitos, foram utilizados os métodos e percentuais propostos por Jadovski (2005) e 

Nicolau (2018), apresentados a seguir.  

3.3.1. Custo com salários 

Utilizando os valores encontrados por Nicolau (2018), estimou-se o valor pago para cada 

funcionário da empresa estudada, juntamente com os impostos (Férias, FGTS, INSS) além 

do valor pago pelo 13º salário. Segundo Nicolau (2018) o valor pago para as Férias 

corresponde a 1/3 do salário mensal, já o valor pago no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) corresponde a 8% do salário anual e o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) apresenta uma contribuição social da seguinte forma: 8% para salários até R$ 

1.693,72; 9% para salários entre R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 e 11% para salários entre R$ 

2.822,90 até R$ 5.645,80. 

3.3.2. Custos com Equipamentos de Proteção Individual 

Os custos com equipamento de proteção individual (EPI) foram citados pelo gerente da 

usina como um dos gastos para a composição dos gastos mensais, tal fato também foi 

apresentado por Nicolau (2018) como um dos gastos mensais de uma usina. Para a 

definição da quantidade e tempo de duração dos EPI’s foi levado em consideração o 

número de funcionários que necessitam do EPI e o tipo de trabalho realizado por cada um. 

Trabalhos manuais tais como os realizados pelos ajudantes de triagem necessitam de uma 

troca e reposição mais rápida dos equipamentos do que trabalhos administrativos.  

3.3.3. Custo com energia  

Para a estimativa dos gastos relacionados com o consumo de energia elétrica foram 

considerados os seguintes equipamentos presentes na usina de reciclagem: um alimentador 

vibratório de triagem; uma esteira transportadora; um britador de mandíbula; duas correias 

de areia e brita; uma peneira vibratória e um painel de controle elétrico. Para os cálculos 

foram utilizados os valores encontrados por Jadovisk (2005), obtidos junto aos fabricantes 

do equipamento (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Potência dos equipamentos de uma usina de RCC 

Capacidade 

de 

Produção 

(t/h) 

Alimentador 

Vibratório 

(kW) 

Calha 

Vibratória 

(kW) 

Britador de 

Mandíbulas 

(kW) 

Peneiras 

(kW) 

Correias 

de Bica 

Corrida 

(kW) 

Correias 

de Areia e 

Brita (kW) 

20 2,94 1,47 19,61 3,68 2,94 11,03 

30 3,79 1,84 19,42 5,52 2,94 13,24 

40 3,79 2,20 35,00 7,36 3,68 13,24 

50 5,51 2,41 42,00 9,20 4,41 26,48 

Fonte: Jadovisk (2005). 

Na composição do gasto com a energia o valor do kwh foi obtido no site da companhia de 

distribuição de energia (ENEEL) com base na tarifa de maio de 2019. Neste valor já estão 

incluídos os impostos (ICMS+PIS+COFINS), contudo não foi considerado, neste trabalho, a 

sazonalidade das taxas adicionais de bandeira amarela e vermelha, adicionando um valor 

extra ao kwh/hora a mais utilizado.  

3.3.4. Custo com óleo diesel  

Para a estimativa do consumo de óleo diesel, foram considerados 3 veículos utilizados na 

empresa, sendo eles: um caminhão toco da marca Scania, modelo R500, uma pá 

carregadeira da marca Volvo, modelo L60F e uma retroescavadeira da marca CASE, 

modelo 580N Embora todos os veículos tenham sido vistos in loco, os modelos aqui 

utilizados foram adotados. 

Para o caminhão foi adotado uma distância média percorrida de 10,410 km por mês (347 

viagens de 30 km). Sabe-se que são reciclados 60 mil toneladas por ano na usina, o que 

equivale a um valor médio de 5 mil toneladas por mês. Considerando uma massa especifica 

igual a 1.200kg/m³, esse quantitativo representa 4.166,7 m³. Segundo dados obtidos no site 

da Scania, o caminhão toco da marca consegue transportar, em média, 12 m³; sendo assim, 

tem-se um total de 347 viagens para o escoamento total da produção. No mesmo site é 

informado que o consumo médio do caminhão Scania R500 é de 24,9 l/100 km rodado. 

Assim, foi obtido um valor igual a 846 litros utilizados durante um mês.  

Sabendo desta informação, e que o preço atualizado do óleo diesel para o mês de março de 

2019 foi de R$ 2,37, segundo o site da Agência Nacional de Petróleo (ANP), é possível 

encontrar o valor gasto com óleo diesel. 

Para o consumo da pá carregadeira e retroescavadeira foram utilizados os valores 

sugeridos por Jadovisk (2005). De acordo com o autor, o consumo médio para a pá 
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carregadeira é de 16 l/h e para a retroescavadeira é de 8 l/h. Com estes dados foi possível 

realizar os cálculos.  

Além disso, foi adotado um valor de R$ 1.000,00, sugerido por Jadovisk (2005), para gastos 

com licenciamento do caminhão e seguro. 

3.3.5. Custo com consumo de água 

O consumo de água também foi calculado de acordo com a equação proposta por Jadovski 

(2005) (Equação 1):  

Consumo de água = Capacidade de produção x 0,08 x valor unitário da água/m³ (Eq. 1). 

Segundo a resolução normativa 0125/2018 da Companhia Saneamento de Goiás S/A 

(SANEAGO), deve-se considerar como tarifa básica cobrada para indústrias o valor de R$ 

12,71/m³. 

3.3.6. Custo com manutenção 

Para fins de cálculo foi arbitrado um valor igual a 5% do valor total gasto na usina 

mensalmente. Tal fato leva em consideração os fatores mostrados por Jadovski (2005) nos 

quais podem ser citados: manutenção corretiva de máquinas e equipamentos; manutenção 

de obras civis; manutenção preventiva de maquinas e equipamentos. 

3.3.7. Custos com impostos  

Os impostos incidentes sobre este tipo de atividade - PIS/COFINS e imposto de renda - 

foram considerados por Jadovski (2005). O valor cobrado pelo PIS/COFINS, segundo a Lei 

no 10.637/2002, é de 3,65% sobre a receita bruta e o valor cobrado pelo imposto de renda é 

igual a 15% do lucro. Caso o lucro seja superior a R$ 20.000,00 deve-se acrescentar 10%, 

segundo Lei 9.430/1996. 

3.4. ANALISE DA VIABILIDADE ECONOMICA DA EMPRESA SELECIONADA 

Após os levantamentos realizados na empresa de reciclagem, foi calculado o lucro 

aproximado da empresa utilizando a função proposta por Sacho (2015) - Equação 2. 

F(x) = Cer.x – Cra.y - Ccf + Ca.a        (Eq. 2) 

Onde:  

- Cer = preço cobrado pela empresa para receber os resíduos (receita) - R$/m³ 
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- x = quantidade de resíduos recebidos na empresa - m³/mês 

- Cra = preço cobrado pelo aterro sanitário para a destinação do rejeito (custo) - R$/t 

- y = quantidade de resíduo recebido, mas não reaproveitado no processo de reciclagem - 

rejeito destinado ao aterro sanitário - t/mês 

- Ccf = custo médio mensal da empresa com seu funcionamento (custo) - R$/mês 

- Ca = preço cobrado pela empresa por seu produto (receita) - R$/m³ 

- a = Quantidade de material vendido - m³/mês 

No caso específico do preço cobrado pela empresa por seu produto, utilizou-se o cálculo 

proposto por Sacho (2015), dado pela Equação 3.  

Ca.a = Cr.r + Cb.b + Cc.c + Cd.d                                                                                     (Eq. 3) 

Onde:  

- Cr é o preço cobrado pela empresa para a venda de rachão (R$/m³); 

- Cb é o preço cobrado pela empresa para a venda de Brita 1 (R$/m³); 

- Cc é o preço cobrado pela empresa para a venda de pedrisco (R$/m³); 

- Cd é o preço cobrado pela empresa para a venda de areia (R$/m³); 

- r representa a quantidade de rachão vendida no mês (m³/mês); 

- b representa a quantidade de Brita 1 vendida no mês (m³/mês);  

- c representa a quantidade de pedrisco vendida no mês (m³/mês);  

- d representa a quantidade de areia vendida no mês (m³/mês). 

Os agregados foram divididos conforme as seguintes características: 

 Rachão: granulometria acima de 25 mm, usadas como contenção de erosões e 

voçorocas, drenagens. 

 Brita 1: granulometria até 19 mm, usadas como fabricação de concreto não estrutural 

e drenagens. 

 Pedrisco: granulometria até 9,5 mm, recomendado para uso na fabricação de artefatos 

de cimento, bloco de vedação, piso intertravado. 
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 Areia: granulometria até 2,4 mm, opção para pequenos serviços, argamassa de 

assentamento. 

Por fim, os valores obtidos foram comparados com os resultados de Sacho (2015) para 

identificação de possíveis interferências da resolução nº. 20 da COMURG que passou a 

cobrar pela entrada dos RCC no aterro sanitário de Goiânia. 

3.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS AGREGADOS RECICLADOS E AGREGADOS 

NATURAIS 

O preço de venda do material reciclado foi comparado com os valores de mercado do 

produto tradicional comercializado pelas principais fornecedoras da região. Para a 

comparação entre os produtos foram escolhidos empresas situadas na região metropolitana 

de Goiânia, mesma região da usina estudada, de modo a tentar entender o comportamento 

do preço cobrado por essas empresas quando comparado com a usina. Foram obtidos, por 

meio de informação verbal, os preço dos seguintes materiais: Brita 0, Brita 1 e Areia, 

juntamente com o valor cobrado pelo transporte do agregado até o local de utilização. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após todos os levantamentos, seguindo a metodologia determinada anteriormente, foi 

possível obter os dados possíveis para concluir os objetivos que foram determinados para 

este trabalho. A seguir são expostos todos os resultados obtidos e suas discussões. 

4.1. PRINCIPAIS DESTINAÇÕES DOS RCC NA RMG 

As principais destinações identificadas na Região Metropolitana de Goiânia para os resíduos 

Classe A são apresentadas a seguir. 

a) Destinação para pedreiras 

Atualmente na RMG existe uma pedreira que recebe todos os resíduos classificados como 

RCC Classe A. O estabelecimento possui licença ambiental de operação para a coleta e 

disposição final dos resíduos. Neste local, a disposição final dos resíduos é realizada nas 

mesmas valas abertas no processo de prospecção de minerais além de servir como 

cobertura destas mesmas valas. O processo utilizado pela empresa não é o recomendado 

pela CONAMA 307/02 - reutilização ou reciclagem na forma de agregados. Os valores 

cobrados pela pedreira para o recebimento de resíduos são os seguintes: para resíduos 

limpos a taxa é de R$ 60,00 e para resíduos considerados misturados é cobrada uma taxa 

de R$ 90,00. Esses valores referem-se ao descarte de uma caçamba com 6m³. 

b) Coprocessamento 

Outra forma possível para a destinação dos RCC Classe A é realizada por empresas 

especializadas no coprocessamento. Atualmente na RMG existem duas empresas que 

realizam o transporte dos resíduos para cimenteiras localizadas próximas a RMG, ambas 

com licença ambiental de funcionamento, que realizam este tipo de serviço e utilizam o 

resíduo como substituto da matéria-prima convencional usada para a fabricação de cimento. 

Este processo é considerado ambientalmente correto, uma vez que diminui a utilização de 

matéria-prima extraída da natureza. O preço deste tipo de destinação é um pouco elevado 

quando comparado aos demais, sendo uma taxa fixa de transporte de R$ 200,00 e R$ 0,40 

por kg de resíduo tratado. 

Mesmo sendo um processo ambientalmente correto, este tratamento é considerado caro 

para as empresas, o acaba que dificultando a escolha deste tipo de destinação. 
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c) Aterros sanitários 

De acordo com as informações obtidas, somente os aterros sanitários de Hidrolândia, Bela 

Vista de Goiás, Trindade, e Goiânia recebem os RCC Classe A. O aterro de Hidrolândia e 

Bela Vista possuem licença de funcionamento e para o descarte desses resíduos no aterro 

não cobram nenhuma taxa.  

Os aterros sanitários de Goiânia e Trindade não possuem, atualmente, licença de 

funcionamento, contudo recebem os resíduos da construção civil para utilizar na cobertura 

diária dos resíduos urbanos e nos acessos internos do aterro.  

Os valores para a disposição dos RCC em Goiânia foram atualizados desde a publicação da 

resolução nº 20 da COMURG, sendo cobrada atualmente uma taxa R$ 68,40 para 6 m³ de 

RCC “limpo” e R$ 98,18 para 1 tonelada de resíduo “sujo”. Dados obtidos junto à COMURG 

indicam que foram encaminhados ao aterro, por geradores privados, 296.665 t no ano de 

2016 e 151.022 t no ano de 2017 (Figura 4.1). 

Figura 4.1 - Quantitativos de RCC Classe A no Aterro Sanitário de Goiânia, encaminhados por geradores 

privados 

 

Fonte: COMURG (2018). 

Todos os RCC Classe A recebidos no aterro são encaminhados a um local onde são 

separados em “limpo” e “misto”, como demonstrado nas Figura 4.2 e Figura 4.3 

respectivamente. Esses RCC serão utilizados na cobertura dos resíduos urbanos, no 

revestimento de estradas internas e nos pátios de manobras. Vale ressaltar que para a 
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utilização dos resíduos mistos, nas funções anteriormente citadas, é feita uma triagem e 

retirado a maior quantidade de resíduos que não se enquadram na categoria RCC Classe A. 

Figura 4.2 - RCC Classe A limpo armazenado no aterro sanitário de Goiânia 

 

Fonte: Os autores. 

Figura 4.3 - RCC Classe A misto armazenado no aterro sanitário de Goiânia 

 

Fonte: Os autores. 

Além das caçambas enviadas por empreiteiras e transportadoras, a própria COMURG 

realiza a coleta de RCC quando estes são destinados a locais irregulares. As quantidades 
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de entulho (nome dado pela COMURG) coletadas nos anos de 2016 e 2017 são 

apresentadas na Figura 4.4.  

Figura 4.4 - Quantidade de entulho coletado e destinado no aterro pela COMURG 

 

Fonte: COMURG (2018). 

Como este entulho é bastante misturado com vários outros tipos de resíduos, sua 

reutilização é inviável no aterro. A destinação final destes é a mesma dada aos resíduos 

urbanos, só que, nesse caso, em outro espaço (Figura 4.5). 

Figura 4.5 - Disposição final dos entulhos no aterro sanitário de Goiânia 

 

Fonte: Os autores. 
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Ainda em relação à entrada de entulho no aterro, a COMURG possui um levantamento dos 

quantitativos recolhidos entre os anos de 2001 a 2018 (Figura 4.6). 

Figura 4.6 - Entulho recolhido pela COMURG e enviado para o aterro sanitário de Goiânia 

 

Fonte: COMURG (2018). 

Observando os quantitativos de RCC lançados de forma clandestina em locais de bota-fora, 

é possível inferir que a diminuição desses valores, observada entre os anos de 2014 e 2017, 

seja um reflexo da interferência da economia na construção civil, visto que esses anos foram 

marcados por grandes crises econômicas o que, provavelmente, ocasionou uma queda de 

50% nos resíduos depositados em locais indevidos quando comparado com a média dos 

anos anteriores. 

Os outros municípios da RMG - Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bonfinópolis, Brazabrantes, 

Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, 

Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás não apresentam aterros 

municipais e nem privados que recebem os RCC Classe A. 

Ressalta-se que no município de Guapó, que também faz parte da RMG, está sendo 

planejado um novo centro de triagem e disposição de resíduos Classe A, no caso um aterro 

particular que será capaz de receber os resíduos provenientes de Goiânia e Aparecida. 

No caso de Aparecida de Goiânia, um fato interessante é que nessa cidade não existe a 

coleta, por parte da prefeitura, dos RCC que são dispostos irregularmente em locais 

inapropriados e o aterro municipal da cidade não recebe os RCC mesmo que encaminhados 

por empresas privadas. Neste município já existe um aterro privado que é capaz de fazer a 
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disposição adequada dos RCC; contudo, a taxa cobrada é de R$ 240,00 para a coleta e 

disposição de um caçamba contendo 6 m³. 

d) Usinas de reciclagem 

Atualmente na RMG existem duas empresas que possuem maquinário e mão de obra 

especializada para a transformação dos RCC Classe A em blocos estruturais, como produto 

final. Ambas possuem licença ambiental de operação, mas, estão com suas atividades 

parcialmente suspensas atualmente, como foi esclarecido pelos respectivos responsáveis 

técnicos, devido à baixa demanda pelo material produzido e alto estoque.  

Assim, no momento, as empresas não estão recebendo mais resíduos e não há previsão 

para o retorno das atividades. As duas empresas têm como principal objetivo a fabricação 

de tijolos ecológicos; concre-gramas, blocos de concretos e pré-moldados, que são 

materiais utilizados em obras de construção civil.  

Os valores cobrados pelos blocos não estruturais, canaletas e pisos comercializados por 

uma das empresas que utiliza agregados reciclados e outras empresas que utilizam 

agregados naturais são apresentados no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 - Comparação de preços para a venda de Blocos, Canaletas e Pisos com agregados reciclados e 

agregados naturais (Junho 2019) 

Empresas Produto Valor unitário (R$) Unidades 

Empresa 1 
(Agregados Naturais) 

Blocos 1,95  1000 

Canaletas 1,95  1000 

Piso - 50 

Empresa 2  
(Agregados Naturais) 

Blocos 1,90  1000 

Canaletas 2,00  1000 

Piso - 50 

Empresa 3 
(Agregados Naturais) 

Blocos 1,98  1000 

Canaletas 2,20  1000 

Piso 0,50  50 

Empresa 4 
(Agregados Reciclados) 

Blocos 1,70  1000 

Canaletas 1,70  1000 

Piso 1,00  50 

Fonte: Os autores, 2019. 

Observando os valores cobrados pelas empresas é possível notar que tanto o bloco quanto 

a canaleta são mais baratos na usina que utiliza material reciclado, já o piso (paver) foi mais 

caro que o encontrado em outras empresas. Uma possível explicação para o fato é o 
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preconceito existente com materiais reciclado por parte dos consumidores, que possuem 

uma certa desconfiança com a metéria-prima que antes era considerada resíduo. 

Ainda existe uma terceira empresa, pioneira em sua área de atuação no estado, que produz 

areia, brita e material para pavimentação. Por suas características, e também pelo fato de 

ainda estar em atividade, esta empresa foi utilizada neste trabalho para análise do processo 

e viabilidade econômica da atividade. 

Como somente a terceira empresa recebe atualmente os RCC, e esta apresenta capacidade 

de reciclar em torno de 8% dos RCC produzidos na RMG, percebe-se que o atual cenário, 

quando se trata da reciclagem, não é bom já que não há empresas em número suficiente 

para receber esses resíduos, além da baixa demanda por materiais produzidos pelas 

recicladoras. 

4.2. ESTUDO DE CASO 

A empresa em estudo está localizada no município de Aparecida de Goiânia e trabalha com 

a reciclagem de RCC Classe A, gerando agregados para diversas atividades.  

Atualmente, a recicladora tem como principais clientes empresas que tem como base a 

exigência da disposição correta dos resíduos, seja por exigência de certificações ou pela 

própria identificação ambiental da empresa. Segundo informações prestadas pelo 

responsável, as principais fontes dos resíduos reciclados na empresa em questão são as 

demolições e reformas de edificações antigas e os resíduos gerados nas novas 

construções.  

4.2.1. Processo da indústria de reciclagem 

Atualmente a empresa avaliada cobra uma taxa de R$ 10,00/m³ para receber o entulho 

limpo (somente com RCC Classe A) e uma taxa de R$ 15,00/m³ para receber o entulho com 

alguns resíduos Classe B. É importante salientar que caso a caçamba chegue com uma 

parcela significativa de resíduos que não sejam RCC Classe A, a mesma é devolvida para o 

local de origem.  

Após a inspeção e autorização da entrada dos resíduos é emitida a CTR (Comprovante de 

Transporte de Resíduo), sendo uma via para o gerador, uma via para o transportador, que 

geralmente são empresas especializadas, e uma via para a empresa que recebe e trata os 

resíduos. Tal documento fornece informações sobre o resíduo, gerador, transportador, seu 

destino, além de ser o documento comprovatório da correta destinação dos resíduos 
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gerados. Este documento serve como cumprimento da resolução 448/12 e Conama 

307/2002. 

Após a emissão do documento, o resíduo é armazenado em uma área especial para 

triagem, o que é feito por dois colaboradores de forma manual. São retirados todos os 

materiais que não sejam classificados como Classe A, tais como borracha, papel e madeira 

entre outros resíduos, deixando-os em uma área separada, como demonstrado na Figura 

4.7. O britador principal tem um imã que faz a coleta dos metais. Os metais são 

comercializados com outras empresas e os demais são destinados para o aterro sanitário da 

cidade de Aparecida de Goiânia. Para a disposição no aterro sanitário é cobrada uma taxa 

de R$ 96,00, o que afeta diretamente o custo da empresa. 

Figura 4.7 - Materiais retirados pela triagem manual 

 

Fonte: Os autores. 

Segundo informações prestadas pelo proprietário, atualmente a quantidade de material não 

aproveitado no processo é de, aproximadamente, 5% do total recebido pela empresa.  

Após a triagem, os resíduos classificados como Classe A são armazenamento para sua 

posterior utilização, como demonstrado na Figura 4.8. A pá carregadeira transporta esses 

resíduos até o alimentador vibratório que faz a dosagem correta deste material que passará 

no britador. A separação das partículas finas do solo, feita de modo físico (vibração), tem 

inúmeras vantagens, dentre elas é possível citar a redução de impurezas no agregado 

reciclado, o que melhora seu desempenho.  

Após a separação na calha separadora, os materiais de maior granulometria são 

encaminhados para o britador que, no caso da empresa em questão, é o britador mandíbula. 
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Esse equipamento faz a separação pelo esmagamento das partículas e, segundo Judavski 

(2005), suas vantagens são: alta produção; produto uniforme; baixo custo de operação e 

manutenção devido as suas peças serem feitas de aço liga, material que apresenta alta 

resistência e alta resistência mecânica. 

Figura 4.8 - Armazenamento dos RCC Classe A 

 

Fonte: Os autores. 

Depois de britado, o material passa por três peneiras vibratórias (Figura 4.9) e é separado 

em quatro granulométricas diferentes, sendo elas: Rachão, Brita 1, Pedrisco e Areia 

Figura 4.9 - Separação por granulometrias diferentes. 

 

Fonte: Os autores. 
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4.2.2. Viabilidade do processo 

Através dos dados levantados com o proprietário da empresa e demais fontes utilizadas 

neste trabalho foram obtidos os valores referentes a ganhos e gastos da usina de 

reciclagem. 

A viabilidade, como apresentado anteriormente, é demonstrada pela Equação 2. 

F(x) = Cer.x – Cra.y - Ccf + Ca.a        (Eq. 2) 

4.2.2.1. Ganhos com entrada de resíduos  

De acordo com o responsável técnico da empresa, o total recebido varia em torno de 5.000 

toneladas mensais (4.166 m3) ou 60.000 toneladas ano. Como já mencionado 

anteriormente, a empresa cobra uma taxa de R$ 10,00/m³ para receber o entulho limpo 

(somente com RCC Classe A) e uma taxa de R$ 15,00/m³ para receber o entulho com 

alguns resíduos Classe B. Como não foi disponibilizado pelo responsável a quantidade de 

resíduos definidos como “misto”, considerou-se no presente trabalho que todos os resíduos 

recebidos na empresa sejam limpos, sendo este o pior cenário, onde a taxa cobrada pela 

entrada dos RCC é de R$10,00/m³. Sendo assim o ganho é de R$ 41.666,00 para 5.000 t 

(4.166 m³) por mês. 

4.2.2.2. Gastos com funcionários  

Segundo informações cedidas pelo gerente da empresa, atualmente no quadro de 

funcionários existem 12 funcionários contratados, distribuídos conforme as atividades 

apresentadas no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 - Quadro de funcionários da usina de reciclagem. 

Atividade Número de Funcionários 

Gerente 1 

Operador de Britador 1 

Operador de pá carregadeira 1 

Ajudante 4 

Serviços Gerais 2 

Administração 3 

Fonte: Os autores. 

Com esse quadro de funcionários e considerando-se as despesas relacionadas no Quadro 

4.3, a despesa mensal com funcionários e impostos obtida foi de R$ 21.964,60. Vale 

ressaltar que o salário mínimo base utilizado foi o de 2019, ou seja, R$ 998,00.  
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Quadro 4.3 - Salário dos funcionários de uma usina de reciclagem de resíduos (2019). 

Cargo 
Salário 

base anual 
(R$) 

13º (R$) 
Férias 
(R$) 

FGTS 
(R$) 

INSS 
(R$) 

Número de 
Colaboradores 

Valor Total 
Anual (R$) 

Gerente 32.356,68 2.696,39 898,80 2.588,53 2.912,10 1 41.452,50 

Operador de 
Britador 

16.141,44 1.345,12 448,37 1.291,32 1.291,32 1 20.517,57 

Operador de 
Pá 

Carregadeira 
15.504,72 1.292,06 430,69 1.240,38 1.240,38 1 19.708,22 

Ajudante 11.976,00 998,00 332,67 958,08 958,08 4 60.891,31 

Serviços 
Gerais 

11.976,00 998,00 332,67 958,08 958,08 2 30.445,65 

Administração 24.000,00 2.000,00 666,67 1.920,00 1.440,00 3 90.080,00 

Total 111.954,84         12 263.095,25 

Fonte: Os autores. 

Além destes gastos, ainda existem as despesas com EPI (Quadro 4.4). Assim, obteve-se 

um gasto anual de R$ 3.446,40 apenas com a aquisição desses equipamentos. 

Quadro 4.4 - Gastos estimados com EPI no período de um ano. 

Função EPI  
Preço 

unitário (R$) 
Período de 
Utilização 

Número de 
funcionários 

Gasto 
Anual (R$) 

Gerente 

Protetor 
Respiratório  

1,30 

6 meses 1 

2,60 

Protetor Auditivo 1,30 2,60 

Capacete 12,00 24,00 

Boné 12,00 24,00 

Calça Jeans 30,00 60,00 

Botina 35,00 70,00 

Operador de Britador 

Protetor Auditivo 1,30 

4 meses 1 

3,90 

Capacete 12,00 36,00 

Boné 12,00 36,00 

Calça Jeans 30,00 90,00 

Botina 35,00 105,00 

Protetor 
Respiratório  

1,30 3,90 

Camisa 30,00 90,00 

Luva  10,00 30,00 

Proteção visual 6,00 18,00 

Operador de Pá 
Carregadeira 

Protetor Auditivo 1,30 

4 meses 1 

3,90 

Capacete 12,00 36,00 

Boné 12,00 36,00 

Calça Jeans 30,00 90,00 

Botina 35,00 105,00 

Protetor 
Respiratório  

1,30 3,90 
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Função EPI  
Preço 

unitário (R$) 
Período de 
Utilização 

Número de 
funcionários 

Gasto 
Anual (R$) 

Camisa 30,00 90,00 

Luva  10,00 30,00 

Proteção visual 6,00 18,00 

Ajudante 

Protetor Auditivo 1,30 

4 meses 4 

15,60 

Capacete 12,00 144,00 

Boné 12,00 144,00 

Calça Jeans 30,00 360,00 

Botina 35,00 420,00 

Protetor 
Respiratório  

1,30 15,60 

Camisa 30,00 360,00 

Luva  10,00 120,00 

Proteção visual 6,00 72,00 

Serviços Gerais 

Protetor Auditivo 1,30 

6 meses 2 

15,60 

Capacete 12,00 48,00 

Luva  10,00 40,00 

Proteção visual 6,00 24,00 

Botina 35,00 140,00 

Protetor 
Respiratório  

1,30 5,20 

Administração 

Protetor Auditivo 1,30 

6 meses 3 

7,80 

Proteção visual 6,00 36,00 

Botina 35,00 210,00 

Calça Jeans 30,00 180,00 

Capacete 12,00 72,00 

Protetor 
Respiratório  

1,30 7,80 

Fonte: Os autores. 

4.2.2.3. Gastos com energia elétrica  

Com base na Tabela 3 apresentada no item Metodologia é possível perceber que para uma 

produção de 30 t/h (considerando um alimentador vibratório de triagem; uma esteira 

transportadora; um britador de mandíbula; duas correias de areia e brita; uma peneira 

vibratória e um painel de controle elétrico), tem-se um consumo médio de 40 Kwh/h. A 

produção de 30 t/h é a mesma encontrada na usina estudada com um escoamento de 

aproximadamente 5.000 toneladas. Com isso os gastos relacionados com a energia elétrica 

foram estimados em R$ 5.982,59 (Quadro 4.5). 
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Quadro 4.5 - Consumo de energia para o processamento dos RCC. 

Horas 

Diárias 

(H) 

Quantidades de 

dias por mês 

(dias) 

Total de Horas 

no mês (h) 

Valor Kwh/h 

(ENEEL, 

Maio/19) 

Média de consumo 

de energia (Kwh por 

hora) 

Kwh 

mensal 

Gasto 

mensal (R$) 

8 22 176 0,8498 40 7040 5.982,59  

Fonte: Os autores. 

4.2.2.4. Gastos com maquinário 

O cálculo do consumo de óleo diesel para os três veículos utilizados na empresa baseou-se 

nos valores apresentados no Quadro 4.6. O valor total obtido para este item foi de R$ 

19.153,92. 

Foram incluídas também as despesas pagas com licenciamento para a rodagem dos 

caminhões, além do seguro pago por cada maquina. 

Quadro 4.6 - Gasto de óleo diesel mensal. 

Veiculo Pá Carregadeira Retroescavadeira Caminhão 

Horas trabalhadas (h) 8 8 8 

Quantidade de dias por mês (dias) 22 22 22 

Total de Horas Trabalhadas (h) 176 176 176 

Consumo de combustível por hora (L/h) 16 8 2592 

Custo do óleo diesel (R$) 2,37 2,37 2,37 

Licenciamento e seguro do caminhão (mês) (R$) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Gasto mensal (R$) 7.673,92 4.336,96 7.143,04 

Fonte: Os autores. 

4.2.2.5. Gastos com água 

O consumo de água, apresentado no Quadro 4.7, foi determinado utilizando a equação 1, 

onde foi considerada uma produção mensal de 4.166,67 m³/mês de agregados, atingindo 

assim um gasto de R$ 4.236,67. 

Quadro 4.7 - Gastos mensais com água. 

Capacidade de Produção (m³/mês) 4166,67 

Coeficiente do consumo de água 0,08 

Valor pago a concessionaria (R$/m³) 12,71 

Valor (R$) 4.236,67 

Fonte: Os autores. 

4.2.2.6. Gastos com manutenção 

Também deve-se levar em conta o gasto com a manutenção dos equipamentos, veículos, 

obra civis, troca e desgaste de peças. Segundo informou o proprietário da usina esse valor 
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equivale a, aproximadamente, 5% do valor total gasto durante o mês Portanto, o valor 

considerado neste trabalho foi de R$ 1.723,18. 

4.2.2.7. Ganhos com a venda de agregados 

O valor com a venda de agregados foi obtido por meio da Equação 4. 

                                                                                                       (Eq. 4) 

Onde:  

- Cr é o preço cobrado pela empresa para a venda de rachão (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cb é o preço cobrado pela empresa para a venda de Brita 1 (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cc é o preço cobrado pela empresa para a venda de pedrisco (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cd é o preço cobrado pela empresa para a venda de areia (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- r representa a quantidade de rachão vendida no mês, 30% do volume total das vendas 

(m³/mês); 

- b representa a quantidade de Brita 1 vendida no mês, 25% do volume total das vendas 

(m³/mês);  

- c representa a quantidade de pedrisco vendida no mês, 25% do volume total das vendas 

(m³/mês);  

- d representa a quantidade de areia vendida no mês, 20% do volume total das vendas 

(m³/mês). 

Os ganhos obtidos com a venda de cada material são apresentados no Quadro 4.8. 

Quadro 4.8 - Ganhos com a venda de agregados 

Tipo Quantidade (m³/mês) Valor (R$) 

Rachão 1187,5 R$ 35.625,00 

Brita 1 989,6 R$ 29.687,50 

Pedrisco 989,6 R$ 29.687,50 

Areia 1187,5 R$ 23.750,00 

Total 4.166,7 118.750,00 

Fonte: Os autores. 

4.2.2.8. Gastos com impostos 

Por fim foram estipulados os gastos referentes aos impostos que devem ser pagos Para o 

PIS/COFINS foi determinado o valor da receita bruta, que é o somatório entre os ganhos 
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com a entrada de resíduos na usina e a venda de materiais, totalizando R$ 160.416,00. 

Portanto, considerando o valor de 3,65% sobre a receita bruta o valor a ser pago é de R$ 

5.855,18. 

4.2.2.9. Gastos totais da usina  

Os gastos mensais da empresa são apresentados no Quadro 4.9. 

Quadro 4.9 - Total de gastos da empresa 

EPI mensal R$ 287,20 

Salários R$ 21.924,60 

Energia R$ 5.982,59 

Água R$ 4.236,00 

Gasto com Automóveis R$ 19.153,92 

PIS/COFINS  R$ 5.855,18 

Valor dos Gastos R$ 57.439,49 

Manutenção R$ 1.723,18 

Valor Total Mensal R$ 59.162,68 

Fonte: Os autores. 

4.2.2.10. Análise da viabilidade econômica  

A partir dos dados apresentados anteriormente e substituindo a equação 3 na equação 2 foi 

possível estimar a receita mensal da empresa por meio da Equação 5. 

F(x) = Cer.x – Cra.y – Ccf + Cr.r +Cb.b + Cc.c + Cd.d                                                    (Eq. 5) 

Onde: 

- Cer é o preço cobrado pelo recebimento dos resíduos limpo pela empresa (R$ 10,00/m³); 

- Cra é o preço cobrado pelo aterro sanitário de Aparecida de Goiânia para o recebimento 

dos resíduos não reaproveitados (R$ 96,00 /t); 

- Ccf é o custo fixo mensal da empresa para o seu funcionamento (R$ 60.000,00/mês); 

- Ca é o preço cobrado pela empresa para a venda de rachão (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cb é o preço cobrado pela empresa para a venda de Brita 1 (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cc é o preço cobrado pela empresa para a venda de pedrisco (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 

- Cd é o preço cobrado pela empresa para a venda de areia (R$30,00/m³ ou R$ 24,00/t); 
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- r representa a quantidade de rachão vendida no mês, 30% do volume total das vendas 

(m³/mês); 

- b representa a quantidade de Brita 1 vendida no mês, 25% do volume total das vendas 

(m³/mês);  

- c representa a quantidade de pedrisco vendida no mês, 25% do volume total das vendas 

(m³/mês);  

- d representa a quantidade de areia vendida no mês, 20% do volume total das vendas 

(m³/mês).  

Com essas informações é possível construir as equações apresentadas a seguir. 

Para o valor do descarte no aterro sanitário de Aparecida de Goiânia fez-se a conversão do 

valor pago (R$/tonelada) para (R$/m³), utilizando-se o peso especifico dos resíduos sólidos 

urbanos igual a 230kg/m³, tal valor encontra-se no manual de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos do IBAM (2001). 

R$ 96/tonelada = R$ 22,08/m³ 

Substituindo as equações encontradas na equação (6), tem-se: 

F(x) = 10.x – 22,08.0,05.x – 59.162,68 + 8,55.x +7,125.x + 7,125.x + 5,7.x                   (Eq. 6) 

Substituindo os valores encontrados anteriormente temos: 

F(x) = 41.666 – 24.000 – 59.162 + 118.750                            (Eq. 7) 

F(x) = 77.253,32                                                                                                     (Eq. 8) 

Considerando o lucro encontrado e o pagamento de imposto de renda de 25% sobre lucro 

final (R$ 19.313,33), o valor total mensal de lucro pela empresa é de R$ 57.939,99. 

Comparando os resultados obtidos e os de Sacho (2015) é possível observar que a atual 

situação da empresa é completamente diferente, já que no estudo de 2015 ela não 

conseguia cobrir os gastos gerados na produção. Este fato é observado por vários motivos, 

entre eles estão a cobrança pela entrada de resíduos no aterro sanitário de Goiânia, 

também pode-se citar uma maior conscientização dos geradores e devido a uma menor 

produção de RCC no ano de 2015 por causa da recessão econômica que o país passava no 

momento. 
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4.3. COMPARAÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO 

Os valores de comercialização obtidos junto a empresas que trabalham com agregados de 

fontes naturais são apresentados no Quadro 4.10. Observa-se que foram levantados os 

mesmos produtos encontrados na usina de reciclagem estudada. 

Quadro 4.10 - Preço para venda de agregados na região metropolitana de Goiânia (Junho de 2019) 

Empresas Produto Valor (R$) Unidades 
Frete por 

tonelada (R$) 

Pedreira A 

Brita 0 43,00 Tonelada 

13,00 Brita 1 35,00 Tonelada 

Areia fina 50,00 Tonelada 

Pedreira B 

Brita 0 42,00 Tonelada 

15,00 Brita 1 33,00 Tonelada 

Areia -  Tonelada 

Pedreira C 

Brita 0 43,00 Tonelada 

15,00 Brita 1 35,00 Tonelada 

Areia 26,00 Tonelada 

Pedreira D 

Brita 0 61,00 Tonelada 

13,00 Brita 1 51,00 Tonelada 

Areia 42,00 Tonelada 

E 

Brita 0 69,00 Tonelada 

- Brita 1 66,00 Tonelada 

Areia 75,00 Tonelada 

F 

Brita 0 95,00 Tonelada 

- Brita 1 90,00 Tonelada 

Areia 85,00 Tonelada 

Fonte: Os autores. 

Os valores cobrados pela usina para venda de seus agregados, fornecidos pelo gerente da 

empresa, estão apresentados no Quadro 4.11. 

Quadro 4.11 - Preço cobrado para a venda de agregados (Junho de 2019) 

Empresas Produto Valor (R$) Unidades 

Usina Estudada 

Brita 0 24,00 Tonelada 

Brita 1 24,00 Tonelada 

Rachão 24,00  Tonelada 

Areia 24,00 Tonelada 

Fonte: Os autores. 
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Quando se compara o preço cobrado pela usina e com os cobrados pelas empresas 

observa-se que os agregados reciclados possuem um valor muito abaixo do mercado. 

Considerando o menor preço obtido para os agregados convencionais, observa-se que a 

Brita 0 da usina é R$ 18,00 mais barata; a Brita 1, R$ 9,00; e a Areia R$ 2,00 mais barata 

quando comparada com a pedreira C. 
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5. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que a empresa de reciclagem de RCC 

avaliada apresenta um lucro mensal de R$ 57.939,99. Entretanto, mesmo viável 

economicamente, o processo de reciclagem dos RCC é uma das alternativas menos 

utilizadas pelos geradores, sendo o descarte nos aterros visto como a melhor opção. 

Foi possível perceber que grande parte dos resíduos da construção gerados pelos 

pequenos geradores não são destinados para estes locais; apenas grandes empresas que 

solicitam algum tipo de certificação internacional costumam optar por esse tipo de 

destinação. 

Outro ponto que merece destaque é a pequena capacidade das usinas recicladoras da RMG 

que não conseguiriam atender à demanda, caso esses resíduos não fossem mais aceitos 

nos aterros municipais, em especial no de Goiânia, ou fosse realizado uma cobrança 

monetária maior tornando a disposição nos aterros uma solução menos atrativa. Segundo o 

gerente da usina estudada, essa já trabalha em sua capacidade máxima e precisa ser 

ampliada; contudo, ainda existem muitas dificuldades impostas pelo governo para a 

ampliação da atividade. 

Como forma de incentivar essa prática e facilitar a implantação de tais usinas, algumas 

ações são sugeridas: doação de áreas degradadas para implantação das usinas (como 

compensação, o empresário seria responsável pela recuperação do local); incentivos fiscais 

tais como isenção de IPTU, ICMS por determinado período a fim de evitar custos para o 

empresário; e licenças ambientais com período maior de validade e custo reduzido.  

Devido à ausência de algumas informações perante aos gastos e ganhos da usina de 

reciclagem, recomenda-se que em futuros trabalhos os valores utilizados sejam mais 

próximos dos reais, para uma melhor aproximação dos resultados finais. Também 

recomenda-se a aplicação do estudo em mais de uma empresa de reciclagem, quando 

possível, fornecendo assim uma melhor avaliação. 
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