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RESUMO 

 

A grande quantidade de resíduos sólidos da construção civil gerados diariamente vem se 

tornando uma preocupação crescente em todo o mundo, em função das consequências e 

impactos de ordem ambiental, econômica e social. Nesse contexto, a reciclagem dos 

resíduos Classe A da construção civil para a produção de agregados surgiu como uma 

alternativa muito interessante, que já vem sendo amplamente utilizada por países como 

Alemanha, Polônia e França, que  se dedicaram em desenvolver técnicas de reciclagem 

com o objetivo de reconstruir cidades inteiras destruídas pela Segunda Guerra. Diante do 

crescente interesse em alternativas para a o reaproveitamento e reciclagem desses 

resíduos no mundo todo, este trabalho se propõe a identificar aspectos determinantes para 

implantação e desenvolvimento do processo de reciclagem dos resíduos da construção no 

mercado goiano, analisando sua viabilidade financeira. 

Para tanto, foi realizado o levantamento e estudo da bibliografia existente sobre o tema, 

considerada a realidade da indústria da construção civil em Goiânia, além da coleta de 

dados em uma usina de reciclagem já existente na região para avaliação da viabilidade 

técnica e econômica da reciclagem dos resíduos Classe A. Nesse contexto, percebeu-se a 

contribuição da pratica da reciclagem dos resíduos da construção civil para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos no município de Goiânia, e sua importância para a aplicação 

das diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA 307/2002. 

Foi verificado que a usina de reciclagem estudada com capacidade instalada para reciclar 

8000 m³ de entulho por mês, apresenta potencial para reciclar em torno de 6,91% dos 

resíduos gerados na região metropolitana de Goiânia, evitando a sobrecarga dos 

respectivos aterros sanitários municipais, e reintroduzindo nos processos de construção 

materiais reciclados que substituem os materiais de tradicionais, consequentemente 

contribuindo para a minimização dos impactos causados pela exploração da matéria prima 

que seria utilizada para a fabricação dos materiais de construção tradicionais. 

 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil. Reciclagem. Resíduo Classe A. Agregado 

reciclado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A Indústria da Construção Civil é reconhecida como uma das atividades mais 

representativas para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, mas para isso 

ela também é lembrada como um dos maiores agentes geradores de resíduos da 

atualidade, e responsável por diversos impactos ambientais graves, quer seja pelo consumo 

de recursos naturais, esgotando fonte de matérias não renováveis, quer pela emissão 

elevada de dióxido de carbono, quer pela modificação da paisagem ou pela geração de 

resíduos (MORALES et al., 2011). 

No Brasil são geradas em média 0,6 toneladas de entulho por habitante todos os 

anos, o que representa o dobro da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares, e 2/3 

da massa de resíduos sólidos urbanos gerada nos municípios brasileiros (SINDUSCON, 

2012). Esta grande massa de resíduos, quando mal gerenciada, degrada a qualidade da 

vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e pode trazer riscos a 

saúde pública.  

A elevada quantidade de entulho gerado pela indústria da construção civil 

brasileira evidencia a existência de graves problemas no processo construtivo tradicional 

adotado pela maioria das construtoras. Dentre eles destacam-se o desperdício irracional de 

matéria prima na obra e a destinação clandestina dos resíduos gerados nos conhecidos 

“bota-fora”. Essa realidade observada na maioria dos municípios brasileiros implica em 

prejuízos para toda a sociedade nas questões econômicas, sociais e ambientais. 

(OLIVEIRA, 2008) 

O desperdício de materiais durante o processo construtivo implica na 

necessidade da construtora de comprar uma quantidade maior de matéria prima para a 

execução da obra, o que aumenta o custo da obra para a construtora, e a diferença é 

repassada no preço final do imóvel para o consumidor, que é quem paga mais caro pelo 

desperdício de material no final das contas. A maior demanda por matéria prima também 

significa o aumento na velocidade de exploração dos recursos naturais disponíveis nas 

jazidas e pedreiras, e na geração dos impactos ambientais causados por essas atividades. 

A Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002), 

estabelece sobre a destinação final adequada dos Resíduos da Construção Civil (RCC): 
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“Art.4°. §1°. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 

aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, 

corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, obedecidos os 

prazos definidos no Art. 13° desta Resolução.” (CONAMA, 2002) 

Apesar do que é estabelecido na Resolução 307 do CONAMA (2002), foram 

identificados 187 pontos de descarga clandestina de resíduos da construção civil no 

município de Goiânia, alguns deles localizados em Áreas de Preservação Permanente como 

ás margens do Córrego Cascavel. (OLIVEIRA, 2013) 

A destinação irregular do entulho acontece geralmente em “bota-fora” 

clandestino, nas margens de rios e córregos ou em terrenos baldios, além de desperdiçar 

materiais nobres que poderiam ser reaproveitados, é responsável por graves impactos 

ambientais, como: a degradação de áreas de preservação permanente, assoreamento de 

córregos, lagos e rios, obstrução de vias e logradouros públicos, a proliferação de vetores 

de doença, entupimento de galerias e bueiros, assoreamento de córregos e rios, 

contaminação de águas superficiais e poluição visual. 

Segundo Oliveira (2008), os elevados gastos da Administração Pública com a 

remoção dos RCC dos locais de “bota-fora” e com a construção de um local apropriado para 

receber esse tipo de resíduo, é hoje um dos grandes problemas enfrentados pelos 

governantes, o que acaba gerando um ciclo vicioso de disposição inadequada e remoção 

dos mesmos pelas companhias de limpeza pública. 

Diante desse cenário, a reciclagem dos RCC tem ganhado a atenção dos 

profissionais da área como uma alternativa para minimizar os impactos causados pela 

geração de RCC, e diminuir o consumo de insumos da construção civil oriundo de processo 

de britagem de rochas, britas e areia artificial, sendo assim uma importante ferramenta no 

combate a degradação ambiental. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

O trabalho justifica-se pela necessidade de realizar estudos contínuos sobre o 

desempenho de novas tecnologias aplicadas no setor da construção civil. Avaliar a 

viabilidade técnica e econômica de novas tecnologias usadas no setor com o objetivo de 

identificar possíveis dificuldades de aplicação que podem ser corrigidas em um 

acompanhamento de melhoria contínua para minimizar os impactos ambientais causados 

pelo setor e possibilitar uma visão ampla da sua aplicabilidade nos empreendimentos no 
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contexto do mercado Goiano. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral  

Verificar a realidade da aplicação de processos de reciclagem dos resíduos 

Classe A da construção civil gerados pelas atividades construtivas e de demolição no 

contexto do mercado goiano. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar empresas e seus respectivos métodos com a proposta de reciclar os resíduos 

de Classe A gerados pelas atividades da Indústria da Construção Civil de Goiânia.  

 Estudar uma das empresas levantadas com o objetivo de conhecer as características, 

vantagens e desvantagens de aplicação técnica do método de reciclagem implantado. 

 Avaliar a viabilidade financeira da inserção do produto reciclado estudado, no contexto 

do mercado econômico em Goiânia. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

O modelo de construção civil praticado no Brasil atualmente ocasiona diversos 

prejuízos ambientais em toda a sua cadeia de produção, pois além de utilizar amplamente 

matéria-prima não renovável da natureza e consumir elevadas quantidades de energia, 

tanto na extração quanto no transporte e processamento dos insumos, é também perdulário 

no uso dos materiais e considerado grande fonte geradora de resíduos dentro da sociedade 

(ROTH e GARCIAS, 2009). 

De acordo com Ruth e Garcia (2009), tais impactos acontecem basicamente em 

quatro etapas da Cadeia da Construção Civil: na extração de matéria prima; na produção 

dos materiais de construção; durante o processo construtivo propriamente dito; e na fase de 

disposição final dos resíduos gerados pelo processo construtivo (Figura 1). 
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Figura 1 - Impactos ambientais da Cadeia da Construção Civil. Fonte: Autoria própria 

Percebe-se que ações isoladas não vão solucionar os problemas causados 

pelas atividades da indústria da construção civil, sendo a reciclagem dos resíduos Classe A 

apenas uma das propostas de medidas mitigadoras e de minimização de impactos que 

devem ser consideradas. Dessa forma, o principal objetivo da aplicação de técnicas de 

reciclagem desses resíduos deve ser a minimização da saída de resíduos e da entrada de 

matéria-prima não renovável na Cadeia da Construção Civil.  

2.1. ARCABOUÇO LEGAL 

Apesar de ser tão antigo quanto a própria civilização e representar um grande 

problema a ser enfrentado pela administração pública nas grandes cidades, o 

gerenciamento dos RCC ainda é um tema muito recente para a legislação brasileira. 

Este item traz um breve levantamento das principais legislações e normas 

brasileiras que tratam sobre os resíduos sólidos da construção civil com destaque para as 

discussões sobre a reciclagem dos resíduos Classe A, nas esferas nacional, estadual e 

municipal. O texto foi organizado com o objetivo de evidenciar a evolução nos conceitos e 

diretrizes da legislação, normas e planos apresentados, e a relação de hierarquia e 

complementação entre elas. 
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Figura 2 – Principais legislações e normas referentes aos resíduos Classe A da construção 

civil. Fonte: Autoria própria. 

O Estado de Goiás foi um dos pioneiros a abordar o tema dos resíduos sólidos 

da construção civil na Política Estadual dos Resíduos Sólidos, com a publicação da Lei n° 

14.248 em 29 de julho de 2002. Na ocasião, os RCC foram classificados como resíduos 

urbanos. Conforme é definido no Art. 6° da lei, os resíduos urbanos são definidos como 

provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da 

varrição e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana e os 

entulhos da construção civil e similar (GOIÁS, 2002). 

A Politica Estadual dos Resíduos Sólidos, trouxe definições, conceitos, diretrizes, 

instrumentos, e estabeleceu algumas responsabilidades para os geradores, administração 

pública, transportadores e receptores, mas não estabeleceu um plano de gerenciamento de 

resíduos; assim, medidas práticas como armazenamento e destinação final dos resíduos 

dependiam de projetos específicos, sob a aprovação do órgão ambiental competente. 

Com a publicação da Resolução CONAMA n° 307 em 17 de julho de 2002, os 

RCC foram oficialmente diferenciados dos resíduos urbanos, tanto na sua classificação, 

como no seu gerenciamento. Nesta resolução é proposta a classificação dos Resíduos 

Sólidos da Construção Civil em quatro Classes principais, conforme é apresentado na 

Tabela 1, construída a partir de uma adaptação do texto do Art. 3° da Resolução CONAMA 

307/2002.  
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Tabela 1 - Classificação dos resíduos da construção civil. 
C

la
s
s

e
 

A 

Resíduos reutilizáveis como agregados, tais como: 

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

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 con-

creto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

B Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

C 
Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

D 

Tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demo-

lições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, te-

lhas e demais objetos que contenham amianto. 

Fonte: Resolução CONAMA n° 307/2002 com alterações das Resoluções CONAMA 348/2004 e 

431/2011, adaptada pelo autor. 

A CONAMA 307/2002 também trouxe definições importantes como a de 

agregado reciclado, reciclagem e beneficiamento, que contribuíram especialmente para o 

desenvolvimento das discussões sobre as técnicas de reciclagem aplicadas aos resíduos da 

construção civil, ainda muito recente. 

IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do 

beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características 

técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura, em 

aterros sanitários ou outras obras de engenharia;  

VII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter 

sido submetido à transformação; 

VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou 

processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que 

sejam utilizados como matéria-prima ou produto; (CONAMA, 2002) 

A grande contribuição da Resolução CONAMA 307/2002 para o gerenciamento 

dos RCC, foi a proibição de práticas de disposição desses resíduos em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por Lei. Nesse sentido, a resolução estabelece ainda, diretrizes específicas 

sobre a destinação final adequada para cada uma das Classes de RCC. Para os resíduos 

Classe A, são definidas duas opções de destinação possíveis: 
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a) reutilização ou reciclagem dos resíduos na forma de agregados; 

b)  reservação em aterro exclusivo de resíduos Classe A, visando seu uso futuro. 

Posteriormente, a Resolução CONAMA n° 307/2002 foi alterada por outras três 

Resoluções: Resolução CONAMA n° 348/2004; Resolução CONAMA n° 431/2011; e 

Resolução CONAMA n° 448/2012, que modificaram entre outras coisas, a classificação da 

Resolução CONAMA n° 307/2002, inserindo o amianto na Classe D (material perigoso), e 

mudando a classificação do gesso de Classe C para Classe B, como é apresentado na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Alterações na Resolução CONAMA 307/2002 

Resolução Alterações 

Resolução CONAMA 
348/2004 

Altera o Art. 3º da Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002, incluin-
do o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA 
431/2011 

Altera o Art. 3º da Resolução CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, estabe-
lecendo nova classificação para o gesso. 

Resolução CONAMA 
448/2012 

Altera os Arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução CONAMA 307, de 
5 de julho de 2002. 

Fonte: Resoluções CONAMA n° 307/2002; 348/2004; 431/2011; e 448/2012, adaptada pelo autor. 

Em 2004 foi publicada a ABNT NBR 10004:2004, que veio para substituir a 

ABNT NBR 10004:1987, com o objetivo de classificar os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública de acordo com suas características e 

periculosidade.  

Ainda no ano de 2004, a ABNT publicou um conjunto de normas referentes aos 

resíduos sólidos da construção civil. Para a contribuição com o a discussão proposta neste 

trabalho, são destacadas três normas específicas sobre a operação de áreas de reciclagem 

de RCC e a aplicação de agregados reciclados no processo construtivo:  

 ABNT NBR 15114:2004 – Fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, 

implantação e operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil 

Classe A. Se aplica na reciclagem de materiais já triados para a produção de agregados 

com características para a aplicação em obras de infra-estrutura e edificações, de forma 

segura, sem comprometimento das questões ambientais, das condições de trabalho dos 

operadores dessas instalações e da qualidade de vida das populações vizinhas. 

 ABNT NBR 15115:2004 - Estabelece os critérios para execução de camadas de 

reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como camada de revestimento 
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primário, com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil, denominado 

“agregado reciclado”, em obras de pavimentação.  

 ABNT NBR 15116:2004 – Estabelece os requisitos para o emprego de agregados 

reciclados de resíduos sólidos da construção civil, que destinam-se a: 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) a preparo de concreto sem função 

estrutural.  

Com o objetivo de atender ao que foi proposto pela Resolução CONAMA 

307/2002, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (SEMMA) publicou a 

Instrução Normativa n° 18 em 26 de dezembro de 2005 com diretrizes, critérios e 

procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 

necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais e institui as Diretrizes Básicas 

para o licenciamento ambiental dos transportadores de resíduos sólidos oriundos da 

construção civil, para locais de transbordo e de destinação final destes resíduos no 

Município de Goiânia (SEMMA, 2005) 

Destaca-se para a discussão proposta neste item, o que fica estabelecido no Art. 

4° sobre a destinação dos resíduos Classe A, que vai de acordo com o que foi proposto pela 

Resolução CONAMA 307/2002, e acrescenta que as áreas destinadas a reutilização, 

reciclagem, ou aterro dos RCC devem ser licenciadas junto ao poder público municipal. 

A Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e 

aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Nesta lei, os resíduos sólidos são classificados quanto a sua origem e 

periculosidade, no Art. 13 os resíduos da construção civil são classificados quanto a sua 

origem como: 

Resíduos da construção civil: 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). 

É interessante destacar a importante contribuição da PNRS para a legislação 

ambiental brasileira que foram as diretrizes relativas aos planos de resíduos sólidos 

propostos. São eles: plano nacional de resíduos sólidos; plano estadual de resíduos sólidos; 
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plano microrregional de resíduos sólidos; plano de resíduos sólidos de região metropolitana 

ou aglomerações urbanas; plano intermunicipal de resíduos sólidos; e plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. No Capitulo II são definidos prazos de vigência, a 

responsabilidade pela elaboração, frequência de atualização e conteúdo mínimo exigido em 

cada plano mencionado, dentre outras diretrizes e regulamentações. 

No que se refere ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), fica 

estabelecido que as empresas de construção civil estão sujeitas à elaboração de PGRS, nos 

termos do regulamento e normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, e é definido o 

conteúdo mínimo exigido para a elaboração do PRGS, dentre outras diretrizes. 

Diante da problemática ambiental dos resíduos sólidos crescente em todo o 

Brasil, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a versão preliminar do Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos em setembro de 2011, com o objetivo de atender ao que foi proposto 

pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos e Regulamentado pelo Decreto n° 7.404/2010 

publicados no ano anterior.  

O Decreto 7.404/2010 estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração de uma 

Versão Preliminar do Plano a ser colocada em discussão com a sociedade civil para garantir 

que processo de elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos conte com ampla 

discussão em cinco audiências públicas regionais, em uma audiência pública nacional. 

Simultaneamente às audiências públicas ocorrerá o processo de consulta pública pela 

internet por um período mínimo de sessenta dias. Trata-se, portanto de um exaustivo 

processo de mobilização e participação social. (BRASIL, 2011) 

Depois de consideradas contribuições da participação social, o plano deve ser 

apreciado nos Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, 

de Saúde e de Política Agrícola, portanto, o plano ainda se encontra em fase de elaboração 

e discussão até o presente momento.  

O Capítulo 3 da versão preliminar do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos é 

destinado à elaboração de diretrizes e estratégias para a gestão dos resíduos sólidos 

gerados pelas principais atividades econômicas no país.  Para os resíduos da construção 

civil foram propostas seis diretrizes com suas respectivas estratégias, sendo duas delas 

relativas ao reaproveitamento e reciclagem dos resíduos Classe A, com propostas de 

implantação de unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de 

RCC (aterros Classe A); e incremento das atividades de reutilização e reciclagem dos RCC 

nos empreendimentos em todo o território nacional (BRASIL, 2011). 
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2.2. APLICAÇÃO DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS CLASSE A 

De acordo com Ângulo et al (2003), o processo de reciclagem dos resíduos da 

construção civil pode ser considerado de forma simplificada um beneficiamento mineral, que 

compreende um conjunto de quatro operações unitárias divididas em: triagem; britagem; 

peneiramento; e auxiliares. 

A operação de triagem consiste na separação dos componentes do resíduo 

Classe A do resíduo bruto que chega a usina de reciclagem, por meio de processos como a 

catação e a separação magnética. Como forma de facilitar essa operação, os resíduos 

Classe A devem ser segregados e gerenciados de forma adequada durante todo o processo 

construtivo a partir de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção 

Civil (PGRCC), para evitar a sua contaminação com outros materiais. 

A operação de britagem consiste em reduzir as dimensões do material para 

adequar o tamanho dos grãos às operações subsequentes. Na produção de agregados 

reciclados, essa operação pode ser primária (quando o material é submetido ao processo de 

britagem apenas uma vez) ou secundária (quando o material é submetido ao processo mais 

de uma vez). Essa operação pode ser realizada por britadores de impacto, de mandíbula, ou 

de moinho de martelo, sendo que os britadores de impacto são os mais usados pelas 

recicladoras e podem ser empregados tanto para a britagem primaria, quanto para a 

secundária (MOTTA, 2005). 

A operação de peneiramento consiste na separação os grãos em diferentes 

frações granulométricas, de acordo com as características do produto final. Essa operação 

pode ser suprimida do processo de reciclagem caso o produto final seja um material sem 

classificação granulométrica, como é o caso da brita corrida (MOTTA, 2005). 

Por fim, as operações auxiliares são procedimentos que dão assistência ao 

processo de reciclagem como as esteiras transportadoras e os sistemas nebulizadores, por 

exemplo. 

Os agregados reciclados podem ser utilizados em diversos serviços de 

engenharia como: camadas drenantes; lastros para assentamento de tubos ou de guias; 

envelopamento de galerias; estabilização de solos expansíveis ou com baixa capacidade de 

suporte; regularização e cascalhamento de ruas de terra; e pavimentação. Eles também 

podem ser utilizados na produção de concreto e argamassa para uso em contra-pisos; 

componentes para alvenaria e infra-estrutura urbana como blocos e meios-fios (MOTTA, 
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2005). 

Dentre as aplicações apresentadas anteriormente, o emprego dos agregados 

reciclados em camadas de base, sub-base ou reforço de subleito de pavimentação tem-se 

mostrado promissora com uma boa aceitação no mercado de materiais para obras 

rodoviárias, diante a disponibilidade do material e da existência de uma tecnologia acessível 

de reciclagem. Assim, várias cidades do Brasil e no exterior, já utilizam agregados reciclados 

na pavimentação visto que seus resultados são satisfatórios, por serem alternativas muito 

interessantes na substituição de materiais naturais, não renováveis, principalmente na 

pavimentação de vias de baixo volume de tráfego (LUZ et al, 2004). 

Em 1984 foi pavimentada a primeira via de São Paulo empregando agregados 

reciclados com um acompanhamento tecnológico de desempenho, realizado pelo Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas (ITP). A via, denominada Gervásio da Costa e localizada na zona 

oeste da cidade, é caracterizada por um baixo volume de tráfego. Na Figura 2 é 

apresentado o esquema estrutural deste pavimento. Percebe-se que os agregados 

reciclados foram empregados nas camadas de reforço do subleito e sub-base. Seu 

desempenho foi considerado altamente satisfatório na época (MOTTA, 2005). 

 

Figura 3 - Esquema de pavimento da rua Gervásio da Costa. Fonte: Motta (2005).  

A aplicação de técnicas de reciclagem dos resíduos da construção civil vem 

ganhando cada vez mais atenção do mercado por apresentar diversos benefícios de ordem 

econômica, ambiental e social, como: 

 Redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, quando substituídos 
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por resíduos reciclados; 

 Redução de áreas necessárias para aterro, pela minimização do volume de 

resíduos pela reciclagem; 

 Redução do consumo de energia e poluição durante o processo de produção 

dos materiais de construção; 

 Redução de custos com a destinação final dos resíduos; 

 Oportunidade de novos negócios; 

 Produção de materiais reciclados com qualidade igual ou superior aos materiais 

tradicionais. 

É importante lembrar que a reciclagem dos RCC, assim como qualquer atividade 

humana, também pode causar impactos ao meio ambiente. Fatores como o tipo de resíduo, 

a tecnologia empregada, e a utilização proposta para o material reciclado, podem tornar o 

processo de reciclagem ainda mais impactante do que o próprio resíduo o era antes de ser 

reciclado. Por isso, a reciclagem apresenta riscos ambientais que precisam ser 

adequadamente gerenciados (JOHN, 2001). 

O processo de reciclagem necessita de energia para transformar o resíduo em 

um produto apropriado para retornar a cadeia produtiva. Essa energia depende da utilização 

proposta para o resíduo, e está diretamente relacionada aos processos de transformações 

utilizados. Muitas vezes, apenas a energia não é suficiente para a transformação do resíduo, 

sendo necessário o uso de matérias-primas no processo de reciclagem. 

A reciclagem também pode gerar resíduos, e nem sempre eles serão mais 

simples que aqueles que foram reciclados. Dependendo de sua periculosidade e 

complexidade, estes rejeitos podem causar novos problemas, como a impossibilidade de 

serem reciclados, a falta de tecnologia para o seu tratamento, a falta de locais para dispô-lo 

e todo o custo que isto ocasionaria. É preciso também considerar os resíduos gerados pelos 

materiais reciclados no final de sua vida útil e na possibilidade de serem novamente 

reciclados, fechando assim um ciclo (JOHN, 2001). 

Outro parâmetro que geralmente é desprezado na avaliação de produtos 

reciclados é o risco à saúde dos usuários do novo material e dos próprios trabalhadores da 

indústria recicladora. De acordo com John (2001) muitas vezs os resíduos são constituídos 

por elementos perigosos como metais pesados e compostos orgânicos voláteis. Estes 

materiais mesmo quando inertes, após a reciclagem podem apresentar riscos, pois nem 

sempre os processos de reciclagem garantem a imobilização destes componentes 
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Percebe-se que a escolha da técnica de reciclagem de um resíduo deve ser 

criteriosa e ponderar todas as alternativas possíveis para o processo de reciclagem 

escolhido, como o consumo de energia e matéria-prima, custo e risco a saúde dos usuários. 

Para isso, John (2000) propõe uma metodologia de pesquisa e desenvolvimento que 

considera oito fatores principais: 

 Caracterização física e química e da microestrutura do resíduo, incluindo o seu 

risco ambiental; 

 Busca de possíveis aplicações dentro da construção civil, considerando as 

características do resíduo; 

 Desenvolvimento de diferentes aplicações, incluindo seu processo de produção, 

com base em ciência dos materiais; 

 Análise de desempenho frente às diferentes necessidades dos usuários para 

cada aplicação específica; 

 Análise do risco ambiental do novo produto, incluindo contaminação do lençol 

freático, do ar interno e dos trabalhadores; 

 Análise do impacto ambiental do novo produto, numa abordagem “do berço à 

sepultura”, como está sendo chamada, que necessariamente deve envolver 

avaliação de riscos à saúde dos trabalhadores e dos usuários; 

 Análise da viabilidade econômica; 

 Transferência da tecnologia. 

A partir de uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Belo Horizonte no início da 

década de 90, a Superintendência de Limpeza Urbana do município (SLU) implementou o 

Programa de Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil de Belo Horizonte. Os principais 

objetivos desse programa são a promoção de medidas de manejo adequado e a correção 

dos problemas ambientais decorrentes da disposição indiscriminada de entulho na malha 

urbana, sendo que a meta é a valorização econômica desses resíduos, pelo processo de 

reciclagem. 

Na concepção do programa, percebeu-se a necessidade da implantação de dois 

tipos de instalações: as Estações de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, 

destinadas a recepção e reciclagem dos resíduos produzidos por grandes geradores; e as 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs), que recebem os resíduos dos 

pequenos geradores, e após serem devidamente segregados, são encaminhados para as 

usinas de reciclagem. A função das Estações de Reciclagem de Entulho é transformar os 
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resíduos da construção civil em agregados reciclados, que podem substituir a brita e a areia 

em elementos da construção civil que não tenham função estrutural. Essas unidades 

recebem os resíduos transportados por caminhões e empresas de caçambas desde que 

apresentem, no máximo, 10% de outros materiais (papel, plástico, metal etc.) e ausência de 

terra, matéria orgânica, gesso e amianto. 

No início do programa de reciclagem de entulho, em 1995, foi concebida a 

instalação de três usinas. Hoje estão em funcionamento apenas duas, a da Pampulha, 

criada em 1996, e a da BR-040, criada em 2006. De acordo com a Superintendência de 

limpeza urbana (2015), o material recebido nas usinas representa 26% do total de resíduos 

destinados no município e respondem por 80% da coleta de materiais recicláveis. Em 2013, 

foram produzidas 109 toneladas por dia de material britado nas usinas de reciclagem. 

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a experiência do município na 

gestão dos resíduos de construção e demolição foi utilizada como referência para a 

elaboração da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabeleceu 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil em todo 

o território nacional. De fato, é possível perceber algumas diretrizes propostas pela 

Resolução publicada em 2002, que já eram uma realidade para o município de Belo 

Horizonte na década de 90. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia aplicada neste trabalho foi elaborada com a preocupação de 

adaptar-se ao objeto de estudo, buscando direcionar a pesquisa para alcançar os objetivos 

propostos e ao mesmo tempo ser coerente com a realidade da área amostral, bem como, 

com a disponibilidade de recursos financeiros e equipe técnica. A metodologia foi organizada 

em três etapas: revisão bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de caso. 

A função da revisão bibliográfica é aprofundar o conhecimento sobre o objeto de 

estudo, ela serve de embasamento teórico para a realização da pesquisa de campo e 

elaboração da metodologia utilizada no trabalho. Essa etapa consiste no levantamento e 

estudo da bibliografia existente sobre o tema. 

A proposta da segunda etapa é verificar como os conceitos estudados na revisão 

bibliográfica são aplicados na prática, considerando a realidade da indústria da construção 

civil em Goiânia, e investigar a percepção dos profissionais da engenharia sobre o tema 

estudado.  
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A terceira etapa é o estudo de caso de uma usina de reciclagem dos resíduos 

Classe A, a partir da coleta de dados e investigação sobre a viabilidade técnica e econômica 

da tecnologia utilizada pela usina.  

3.1. ÁREA AMOSTRAL  

A partir do universo de estudo da pesquisa, a área amostral foi delimitada 

considerando a sua representatividade para o objeto de estudo e coerência com os objetivos 

propostos. A delimitação da área amostral desta pesquisa buscou abranger da forma mais 

completa possível três elementos principais da pesquisa: universo de estudo, objeto de 

estudo e objetivos propostos.  

Desta forma, a área amostral da pesquisa foi delimitada à Região Metropolitana 

de Goiânia, de acordo com o fluxo e dinâmica das empresas de reciclagem dos resíduos 

Classe A gerados pela atividade da construção civil em Goiânia.   

3.2. COLETA DE DADOS 

Para a determinação dos resultados desta pesquisa, a coleta de dados realizada 

de acordo com os objetivos propostos: 

3.2.1. Identificação e pesquisa 

O principal objetivo desse item foi identificar empresas e seus respectivos 

métodos com a proposta de reciclar os resíduos de Classe A gerados pelas atividades da 

Indústria da Construção Civil de Goiânia, além de perceber como a atividade da reciclagem 

dos resíduos Classe A da construção civil está inserida no mercado goiano. 

Assim, a pesquisa aconteceu por meio de revisão bibliográfica, levantamentos e 

entrevistas com profissionais da engenharia civil, arquitetura, representantes do CREA-GO; 

SINDUSCON-GO; AGETOP; construtoras; empreendimentos que trabalham com a 

reciclagem desses resíduos; e universidades. 

Assim, as pesquisas foram direcionadas para uma investigação sobre a prática 

da sustentabilidade no contexto da indústria da construção civil em Goiânia, e o depoimento 

dos profissionais da engenharia sobre elementos específicos considerados para auxiliar a 

análise dos dados, tais como: 

 Levantamento dos empreendimentos com a proposta de reciclagem dos resíduos 
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Classe A; 

 Motivação dos empreendimentos geradores para a adoção da pratica de reciclar seus 

resíduos; 

 Dificuldades encontradas durante a implantação da pratica de reciclagem no 

empreendimento gerador; 

 Existência de um estudo prévio sobre a viabilidade técnica e econômica da prática 

implantada; 

 Satisfação dos geradores com os resultados obtidos com a adoção da prática de 

reciclagem em seus empreendimentos. 

Durante a esta, etapa também foi selecionada uma usina de reciclagem para a 

realização de um estudo de caso sobre o processo de reciclagem utilizado. A seleção da 

usina aconteceu de acordo com seguintes requisitos: 

 Disposição da usina em colaborar com a pesquisa; 

 Usina em atividade durante o primeiro semestre de 2015; 

 Usina devidamente licenciada no órgão ambiental competente para a realização das 

atividades propostas; 

 Tempo de atividade. 

3.2.2. Estudo de caso 

Nessa etapa foram realizadas visitas técnicas à usina selecionada, entrevistas 

com os profissionais envolvidos e solicitados documentos e informações com o objetivo de 

coletar dados sobre o processo de reciclagem utilizado, referentes a: 

 Custos de operação e manutenção da tecnologia; 

 Produtividade e quantidade de resíduo reciclado; 

 Informações sobre a qualidade e desempenho do produto reciclado; 

 Estudo sobre o funcionamento da tecnologia; 

 Principais fornecedores e clientes; 

 Principais dificuldades encontradas no mercado goiano. 

3.3. ANÁLISE DE DADOS 

A analise dos dados coletados foi direcionada para duas vertentes principais: o 

gerenciamento dos resíduos Classe A na região metropolitana de Goiânia; e a viabilidade 

financeira da prática da reciclagem desses resíduos. 
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Assim, os principais objetivos da primeira vertente são: conhecer as 

possibilidades de gerenciamento dos resíduos Classe A disponíveis na Região Metropolitana 

de Goiânia; Identificar empresas e seus respectivos métodos com a proposta de reciclar 

esses resíduos;  Identificar tendências e possíveis dificuldades para a aplicação de praticas 

de reciclagem desses resíduos no contexto do mercado goiano. 

A viabilidade financeira do processo de reciclagem estudado foi analisada sob 

dois pontos de vista: a do processo de reciclagem em si; e a da inserção do produto no 

mercado econômico. 

Para a análise do processo de reciclagem, foram considerados fatores como: a 

capacidade de produção instalada na empresa; sua produção atual; seus os custos; e valor 

do produto final. O objetivo dessa análise foi identificar a contribuição da empresa como 

alternativa para o gerenciamento dos RCC gerados no município de Goiânia, e verificar a 

aceitação e sucesso de implantação da tecnologia. 

Para a análise do ponto de vista do produto reciclado no mercado econômico, 

foram considerados fatores como: preço do produto reciclado produzido pela usina 

estudada; preço do produto tradicional produzido pelas principais fornecedoras goianas; 

preço do produto tradicional verificado pela AGETOP para o estado de Goiás. O objetivo 

dessa análise foi comparar o preço do produto reciclado com o preço do produto tradicional 

no mercado econômico de Goiânia. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. RESÍDUOS CLASSE A NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

De acordo com Ferreira (2010), atualmente podem ser encontradas três formas 

principais de destinação dos resíduos Classe A provenientes dos processos construtivos em 

Goiânia: Procedimentos de reciclagem e reutilização; Pontos de descarga clandestinas; e 

disposição no Aterro Sanitário Municipal. 

É importante observar que a dinâmica dos resíduos da construção civil gerados 

na cidade extrapola os limites municipais, estabelecendo uma relação de mercado com toda 

a região metropolitana de Goiânia. Nesse sentido, grande parte dos resíduos Classe A que 

são destinados para reciclagem ou algum tipo de reaproveitamento, são transportados até 

cidades próximas localizadas na região metropolitana, como Aparecida de Goiânia e 

Senador Canedo, onde estão localizadas a maioria das empresas que realizam esses 
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serviços no Estado de Goiás. 

Atualmente são verificados três tipos básicos de práticas de reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos Classe A provenientes das atividades da construção civil no 

município:  

 Reaproveitamento dentro da própria obra, dentro do processo construtivo; 

 Uso do resíduo como matéria prima no processo de fabricação de novos 

produtos; 

 Encaminhamento para usinas de reciclagem, onde são transformados em 

agregados e matérias de construção reciclados.  

A prática do reaproveitamento dos resíduos dentro da própria obra é a 

alternativa mais adotada por construtoras de grande e médio porte em obras com grande 

consumo de agregados, onde o reaproveitamento do material compensa o investimento com 

tecnologia utilizada, mão de obra qualificada e a implantação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos eficiente no canteiro de obras. Uma das primeiras construtoras 

goianas a aderir a essa prática foi a Pontal Engenharia, com o reaproveitamento dos 

resíduos Classe A na produção de blocos de concreto usados na alvenaria, dentro do 

canteiro de obras (Figura 4). 

A organização e eficiente segregação dos resíduos Classe A no canteiro de 

obras são aspectos decisivos para a implantação dessa prática no processo construtivo, 

onde a qualificação da mão de obra, a conscientização e o engajamento dos funcionários 

envolvidos são fatores fundamentais para o sucesso da prática. 

 

Figura 4 - Triturador de resíduos Classe A funcionando no canteiro de uma obra da Pontal 
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Engenharia. Fonte: Pontal Engenharia, 2015. 

A Pontal Engenharia Atua na construção civil desde 1986. Segundo o 

engenheiro civil da empresa, um dos principais projetos da Pontal é o Produção Mais Limpa 

e Sustentável com Resíduo Zero. Iniciado em 2010, o programa aplica o princípio dos 5 Rs 

(reduzir, reusar, reciclar, repensar e recusar) e o conceito de logística reversa, além de 

implantar o reaproveitamento dos resíduos e entulhos da construção na própria obra. 

(SILVA, 2013). 

Segundo a empresa, o projeto é inovador, pois apresenta uma prática 

sustentável, podendo tornar-se referência na área da construção civil. O procedimento tem 

início em uma mini usina de reciclagem, instalada dentro dos canteiros de obras da 

empresa, onde é feito reaproveitamento de canaletas, blocos, concretos, pedras e 

argamassas. Na reciclagem, o material é transformado em matéria-prima, sendo empregado 

em revestimentos, contrapisos e produção de blocos de concreto (Figura 5). 

 

Figura 5 - Máquina de bloco funcionando no canteiro de uma obra da Pontal Engenharia. 

Fonte: Pontal Engenharia, 2015. 

A utilização de resíduos Classe A como matéria prima para fabricação de novos 

materiais da construção civil ganhou espaço no mercado goiano nos últimos anos. Os 

principais produtos dessa atividade são tijolos ecológicos, blocos de concreto para vedação, 

concre-grama e materiais pré moldados em geral sem função estrutural.  

Algumas empresas que atuam nesse mercado atualmente são a Ecofaber, que 

fabrica pisos e tijolos ecológicos e a Ecosólidos que fabrica tijolo ecológico, concre-grama, 

blocos de concreto e pré moldados sem função estrutural sob medida (Figura 6). 

O processo de fabricação desses materiais é basicamente o mesmo, e segue 
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cinco etapas principais a partir do recebimento dos resíduos dentro da empresa: triagem, 

trituramento e peneiramento, mistura, prensagem, e cura. 

                                    

Figura 6 - Tijolo ecológico e concre-grama. Fonte: Ecosolidos, 2015 

Para a realização dessa atividade, as empresas necessitam de áreas 

relativamente grandes para o acondicionamento dos materiais, disposição dos 

equipamentos, e disposição dos produtos em área específica para a etapa de cura. De 

acordo com as duas principais empresas que prestam esse serviço para Goiânia, a maior 

dificuldade encontrada pelos empresários é sobre a baixa qualidade dos resíduos que 

chegam a empresa, devido à separação deficiente dos resíduos Classe A feita pelas 

construtoras no canteiro de obras. Segundo eles, esses resíduos chegam misturados com 

outros materiais, o que dificulta a etapa de triagem e atrasa o andamento do processo 

construtivo, além de significar ônus para o empresário com a destinação correta desses 

resíduos, que não podem ser aproveitados no processo construtivo.  

Segundo informações do Ministério Público, foi concedida a prefeitura uma área 

para ser destinada à implantação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção 

civil. O terreno para a instalação da usina de reciclagem possui 3,5 alqueires de área e está 

localizado ao lado do aterro sanitário de Goiânia, na margem da Rodovia dos Romeiros, 

saída para Trindade. A escolha do espaço obedeceu a critério de facilidade para obter 

licença ambiental e por ser vizinho ao aterro. A área ainda permanece intocada, a utilização 

do terreno para finalidade de tratamento ambiental dos entulhos aguarda aprovação do 

Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) pela Câmara Municipal de Goiânia. O 

projeto encontra-se na Comissão de Justiça da Casa, sem data para ir a plenário.  

Foi nesse contexto que, em 2010, foi criada a RNV Gestões e Soluções em 

Resíduos que realiza serviços de consultoria, transporte de resíduos e tem uma usina de 
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reciclagem dos resíduos Classe A, instalada em Aparecida de Goiânia – GO (Figura 7). 

 

Figura 7 - Usina de reciclagem RNV. Fonte: Autoria própria. 

A empresa tem como parceira a uma empresa que atua no mesmo ramo em São 

Paulo. As duas empresas estão trabalhando conjuntamente na usina RNV/Estação Resgate, 

que produz areia reciclada, brita reciclada e material de pavimentação. Através da empresa 

RNV GOYAZLOG, que atua na gestão e no transporte de resíduos recicláveis, não 

recicláveis e perigosos, são oferecidos, também, serviços de coleta e destinação correta dos 

resíduos gerados na construção civil com frota adaptada e devidamente licenciada (SILVA, 

2013). 

Apesar da existência de empresas cujas atividades são destinadas a reciclagem 

dos resíduos classe A na região metropolitana de Goiânia, a principal prática ainda é a 

disposição dos RCC em bota-fora. 

No levantamento realizado por Oliveira et al (2013) durante os meses de março 

a setembro de 2011, foram identificados 187 pontos de descarga clandestina de resíduos da 

construção civil e demolição no município de Goiânia. A partir desse levantamento, os 

autores elaboraram um mapa com a localização de cada ponto identificado, conforme 

apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 - Localização dos principais pontos de disposição clandestina de RCC em Goiânia. 

Fonte: Oliveira et al (2013) 
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A partir da observação do mapa apresentado por Oliveira et al (2013), é possível 

perceber que a grande maioria dos pontos de descarga clandestina de RCD estavam 

localizados as margens de corpos d’água, sendo quatro desses pontos localizados dentro 

de Área de Proteção Permanente (APP) às margens do Córrego Cascavel, cenário que 

agrava ainda mais os impactos causados por essa prática. 

Os autores constataram ainda, que os RCC são depositados nos pontos de 

descarga clandestina sem passar por qualquer tipo de triagem dos materiais, causando o 

assoreamento, poluição e alteração das características do leito dos mananciais, além de 

obstruir a rede de drenagem, contribuindo para a ocorrência de enchentes e alagamentos 

nos pontos críticos do município. 

Comparando os resultados obtidos com o mapeamento realizado por Oliveira 

(2013) e o mapeamento anterior realizado por Cavalcante (2007), quando foram 

identificados 64 pontos de disposições irregulares, é possível perceber um crescimento 

desse tipo de pratica irregular durante esse período no município de Goiânia.  

Estima-se que os serviços prestados pela administração pública referentes ao 

recolhimento do entulho disposto irregularmente em municípios acima de 1 milhão de 

habitantes, como no caso do município de Goiânia, custam entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 

milhão para os cofres públicos (SINDUSCON, 2006). 

De acordo com informações fornecidas por um engenheiro da COMURG, foram 

destinados no Aterro Municipal de Goiânia durante o mês de fevereiro de 2015, 92.588,81 

toneladas de resíduos sólidos, sendo 41.987,62 toneladas de resíduos provenientes das 

atividades da construção civil. Nesse mês, portanto, os resíduos da construção civil 

representaram aproximadamente 45% do total de resíduos sólidos destinados no aterro. 

Atualmente os RCC são recebidos no aterro gratuitamente, mas de acordo com 

a engenheira responsável, uma nova normativa está em fase de elaboração para começar a 

cobrar R$ 35,00 por tonelada destinada pelos caçambeiros. 

Os RCC recebidos no aterro são depositados em uma área específica destinada 

ao seu armazenamento enquanto aguardam para serem remanejados e utilizados como 

cobertura para os resíduos sólidos domiciliares (após serem espalhados e compactados) ou 

como sub-base no pátio de manobra. 

Apesar do que ficou estabelecido pela Resolução CONAMA 307/2002, no 

primeiro parágrafo do Art. 4°: “Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 
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aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, 

lotes vagos e em áreas protegidas por Lei”, atualmente o único local autorizado para 

disposição final dos resíduos da construção civil no município, é o Aterro Sanitário de 

Goiânia. 

Após várias discussões entre os órgãos públicos (Ministério Público e 

Prefeitura), geradoras de entulhos e empresas transportadoras, e anos de tramitação na 

Câmara Municipal de Goiânia, a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) está em andamento, em fase de diagnóstico 

atualmente. Dentre outras contribuições, a expectativa com a aprovação desse plano é uma 

política que contemple a implementação de uma estrutura eficiente e integrada de coleta, 

reciclagem, reaproveitamento e destinação final dos RCC, de acordo com o que foi proposto 

pela Resolução CONAMA 307/2002.  

4.2. ESTUDO DE CASO 

A RENOVE GESTÃO E SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA – EPP, de nome 

fantasia RNV RESÍDUOS, inscrita sob o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

12.143.661/0001-55, está localizada na Avenida W-07 com a rua W-49, quadras 122 e 123, 

lotes 01 ao 12 e 01 ao 14, Setor Vale do Sol, Aparecida de Goiânia-GO. 

A RNV foi a pioneira a instalar uma usina de reciclagem de resíduos Classe A da 

construção na Região Metropolitana de Goiânia, iniciando suas atividades em 2010. Ela 

também é a única empresa goiana associada à Associação Brasileira de Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil (ABRECON) atualmente. 

Além da usina de reciclagem, a empresa também oferece serviços de 

consultoria, transporte de resíduos e destinação de resíduos, além de acompanhamento do 

gerenciamento de resíduos da construção civil para construtoras dentro das obras. 

Para o funcionamento da usina de reciclagem, a RNV conta com um total de oito 

funcionários contratados, distribuídos nas atividades administrativas e de produção, 

conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Quadro de funcionários da empresa RNV 

Atividade Numero de funcionários 

Gerente 1 

Operador de britador 1 

Operador de pá carregadeira 1 

Ajudantes (triagem manual) 4 

Serviços Gerais 1 

Total de funcionários 8 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o responsável pela RNV, a empresa apresenta um gasto mensal 

total de R$ 60.000,00, incluindo todos os gastos da produção e administrativos como: 

aluguel, abastecimento de água, energia, contratação de mão de obra, combustível, entre 

outros. As atividades na usina acontecem de segunda a sexta-feira das 8:00 ás 18:00 h. 

4.2.1. Processo de reciclagem 

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

empresa. No momento da entrada dos resíduos na usina, são emitidas três vias do Controle 

de Resíduos (CTR), sendo a 1° via entregue ao gerador, a 2° via ao transportador e a 3° via 

ao destinatário, que no caso é a própria RNV. No CTR constam as informações e 

assinaturas do gerador, transportador e destinatário, como também a caracterização e 

quantificação do resíduo recebido de acordo com o que é estabelecido na CONAMA 

307/2002.  

O resíduo chega na empresa misturado com muitos materiais que não podem 

ser aproveitados no processo de reciclagem, como pedaços de madeira, metal, resíduos 

orgânicos, entre outros (Figura 9) . Por isso é necessário que o resíduo bruto, como é 

chamado, passe por uma etapa de triagem, onde o resíduo Classe A é separado 

manualmente dos outros resíduos que não podem ser reaproveitados.  
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Figura 9 - Armazenamento temporário dos resíduos recebidos no pátio da RNV. Fonte: 

Autoria própria 

De acordo com as informações fornecidas pelo responsável pela empresa, 

aproximadamente 20% dos resíduos recebidos na RNV não podem ser reaproveitados no 

processo de reciclagem, que são separados no procedimento de triagem e encaminhados 

para o Aterro Sanitário Municipal de Goiânia, que cobra uma taxa de R$ 69,00/tonelada para 

a disposição final desses resíduos. 

Após a triagem, os resíduos Classe A são transportados por uma pá 

carregadeira, até o alimentador, que recebe o resíduo e o encaminha por gravidade para a 

calha vibratória (Figura 10). Com a vibração, as partículas finas e solo presentes no material 

passam pelos espaços produzidos pelos materiais de maior granulometria e se acumulam 

no fundo, então são removidos da calha por gravidade e encaminhados por uma esteira até 

o local de armazenamento temporário na Pilha 5 (Figura 11). 

 

Figura 10 - Transporte dos resíduos para o alimentador. Fonte: Autoria própria. 
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Figuras 11 - Esteira e armazenamento temporário de solo e partículas finas. Fonte: Autoria 

própria. 

Os materiais que passam pela calha vibratória são encaminhados para o 

britador. O tipo de britador escolhido para o processo de reciclagem da RNV foi o britador de 

mandíbula, que possibilita a fragmentação dos materiais de grandes dimensões reduzindo-

os para os processos seguintes sem a necessidade de uma fragmentação secundária. 

Depois do britador, o material é transportado por uma esteira até as peneiras 

vibratórias. Ao longo da esteira estão distribuídos dois ímãs, que realizam a separação de 

pequenos pedaços de metais que não são separados no processo de triagem (Figura 12). 

 

Figura 12 - Esteira e dispositivo de ímã. Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. 



Avaliação do potencial de reaproveitamento dos resíduos Classe A  
da construção civil em Goiânia  36 

 

S.D. Sacho 

O peneiramento do material é realizado por três peneiras vibratórias 

posicionadas verticalmente, para promover a separação do material em quatro 

granulometrias, que são os produtos finais do processo de reciclagem. A primeira peneira, 

retém o Rachão, que é encaminhado por uma esteira até o local de armazenamento 

temporário em uma Pilha 1. A segunda peneira retém a Brita 1, que é encaminhado por uma 

esteira até o local de armazenamento temporário na Pilha 2, A terceira peneira retém o 

Pedrisco, que é encaminhado por uma esteira até o local de armazenamento temporário na 

Pilha 3. Por fim, o material que passa pela terceira peneira é areia, que é encaminhado por 

uma esteira até o local de armazenamento temporário na Pilha 4 (Figura 13). 

 

Figura 13 - Peneiramento e pilhas de armazenamento temporário dos produtos finais. Fonte: 

Autoria própria. 

Além dos quatro produtos finais provenientes do processo de reciclagem, a RNV 

produz ainda um quinto produto, chamado de brita graduada simples, que é feita a partir da 

mistura dos outros materiais, em proporções exatas. Esse produto é bastante 

comercializado para obras de pavimentação (Figura 14). 
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Figura 14 -  Armazenamento temporário da brita graduada simples. Fonte: Autoria própria. 

Para melhor visualização do processo de reciclagem na RNV, foi elaborado um 

fluxograma das atividades, desde a entrada dos resíduos na empresa até a comercialização 

do produto final, conforme é apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Fluxograma do processo de reciclagem na RNV RESÍDUOS. Fonte: Elaboração 

própria.   

4.2.2. Viabilidade financeira do processo de reciclagem 

A partir dos dados fornecidos pelo responsável pela empresa sobre o processo 

de reciclagem, no item anterior, é possível construir uma equação para um cálculo 

aproximado do lucro mensal da RNV, definido pela equação (1): 

LM = Cer*x - Cra*y - Ccf + Ca*a + Cb*b+ Cc*c + Cd*d     (1) 

Sendo, as variáveis:  

LM = lucro mensal da empresa em função da quantidade de entulho recebido (R$) 

x = quantidade de resíduos recebidos na empresa (m³/mês); 

y = quantidade de resíduo recebido que não é reaproveitado no processo de reciclagem, 
destinados no Aterro Sanitário Municipal (t/mês); 
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a = Quantidade de rachão vendido (m³/mês); 

b = Quantidade de brita 1 vendida (m³/mês); 

c = Quantidade de pedrisco vendido (m³/mês); 

d = Quantidade de areia vendida (m³/mês). 

E as constantes: 

Cer = preço cobrado pela RNV para receber os resíduos na empresa (receita) = R$ 10,00/m³ 

Cra = preço cobrado pelo aterro sanitário municipal para a destinação do resíduo que não 
pode ser aproveitado no processo de reciclagem (custo) = R$ 69,00/ton 

Ccf = média do custo fixo mensal total da RNV com o funcionamento da empresa (custo) = 
R$ 60.000,00/mês 

Ca = preço cobrado pela RNV para a venda de rachão (receita) = R$ 30,00/m³ 

Cb = preço cobrado pela RNV para a venda de brita 1 (receita) = R$ 30,00/m³ 

Cc = preço cobrado pela RNV para a venda de pedrisco (receita) = R$ 30,00/m³ 

Cd = preço cobrado pela RNV para a venda de areia (receita) = R$ 25,00/m³ 

Sabe-se que a quantidade de resíduos recebidos que não são reaproveitados no 

processo de reciclagem, destinados no Aterro Sanitário municipal (y) corresponde a 20% do 

total de resíduos que são recebidos na RNV. Portanto: 

y = 0,20*x           (2) 

Para calcular o valor cobrado pelo Aterro Sanitário Municipal para a destinação 

final dos resíduos não aproveitados no processo de reciclagem (R$69,00/tonelada) em 

R$/m³, foi considerada a densidade do resíduo sólido urbano de 230kg/m³ conforme 

adotado peloo Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos  do IBAM (2001), 

assim: 

R$69,00/tonelada = R$15,87/m³        (3) 

Sabe-se a quantidade de produto final do processo de reciclagem representa 

80% do resíduo bruto recebido na RNV: 

a + b + c + d = 0,8*x          (4) 

Em uma estimativa feita pelo responsável pela empresa, observou-se que o 

rachão representa aproximadamente 30% do produto final produzido, a brita 1 representa 

25%, assim como o pedrisco, e a areia representa 20% do produto final. Nessa estimativa 

foram consideradas também as porcentagens de cada produto usado para a composição da 

brita graduada simples. Portanto: 
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a = 0,3*0,8*x = 0,24*x         (5) 

b = 0,25*0,8*x = 0,2*x         (6) 

c = 0,25*0,8*x = 0,2*x         (7) 

d = 0,2*0,8*x = 0,16*x         (8) 

Substituindo as equações (2) a (8) na equação (1), temos: 

LM = 10*x – 15,87*0,20*x – 60000 + 30*0,24*x + 30*0,2*x + 30*0,2*x + 25*0,16*x (9) 

LM = 30,026*x – 60000         (10) 

Fazendo LM = 0, e sabendo que o empreendimento apresenta capacidade 

máxima de receber 8.000 m³ de entulho por mês com a tecnologia instalada atualmente, 

conclui-se que a RNV apresenta lucros quando recebe entre 1.998,27 m³ e 8.000 m³ de 

entulho por mês.  

De acordo com o que foi informado pelo responsável pela empresa, a RNV 

recebe apenas 800m³ de entulho por mês, quantidade muito inferior a mínima necessária 

para que a atividade gere lucros para a empresa. Esse cenário observado na empresa 

atualmente pode ser explicado por um conjunto de fatores, dentre eles vale destacar o fato 

do Aterro Sanitário Municipal de Goiânia ainda receber gratuitamente os resíduos Classe A 

para destinação final. Acredita-se que a partir do momento em que o aterro sanitário de 

Goiânia parar de receber os RCC, conforme fica estabelecido pela Resolução CONAMA 

307/2002, a quantidade de resíduos recebidos na RNV vai aumentar consideravelmente, 

garantindo a geração de lucro para a empresa. Assim, o lucro da empresa atualmente é 

obtido com outras atividades como serviços de consultoria e gerenciamento dos resíduos 

em obras. 

Sabe-se que aproximadamente 20% do entulho recebido na RNV, não é 

reaproveitado no processo de reciclagem (sendo destinado ao aterro sanitário após a 

triagem), e que o Aterro Sanitário de Goiânia recebeu 41.987m³ de entulho no mês de 

fevereiro de 2015, assim, calcula-se que a RNV possui capacidade instalada para reduzir 

aproximadamente 15,24% do entulho que é destinado para o aterro sanitário municipal 

atualmente, conforme a solução da equação (11) apresentada a seguir: 

f(x) = ((0,8*8000)/41987)*100        (11) 

f(x) = 15,24 % 
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De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás, que está em 

fase de elaboração e disponível para consulta pública no site da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), 

a região metropolitana de Goiânia é responsável pela geração estimada de 3.088,61 

toneladas de resíduos da construção civil por dia, o que representa 39,30% dos resíduos 

gerados em todo o estado, conforme é apresentado na Tabela 2. 

Tabela 3 - Geração estimada de resíduos da construção civil para as regiões do estado de 

Goiás 

Região Geração estimada de RCC (t/dia) Percentual por região (%) 

Norte Goiano 351,98 4,48 

Nordeste Goiano 161,47 2,05 

Noroeste Goiano 159,89 2,03 

Centro Goiano 817,08 10,40 

Entorno do Distrito Federal 1362,18 17,33 

Oeste Goiano 386,84 4,92 

Metropolitana de Goiânia 3088,61 39,30 

Sudeste Goiano 296,41 3,77 

Sudoeste Goiano 719,78 9,16 

Sul 515,53 6,56 

TOTAL 7859,77 100,00 

Fonte: SECIMA, 2014 

Assim, a partir dos dados apresentados na tabela, e considerando que um mês 

tem 30 dias, estima-se que a região metropolitana é responsável pela geração de 92.658,3 

toneladas de resíduos da construção civil por mês. Nesse contexto, uma usina com a 

capacidade de produção encontrada na RNV, é capaz de reciclar aproximadamente 6,91 % 

dos resíduos gerados na região metropolitana de Goiânia, conforme é demonstrado na 

equação (12) a seguir: 

f(x) = (0,8*8000/(3088,61*30))*100        (12) 

f(x) = 6,91% 

4.2.3. Viabilidade financeira do produto no mercado 

A análise da viabilidade econômica do material reciclado na RNV foi feita a partir 

da amostragem de um dos produtos comercializados. Assim, o produto escolhido para o 

estudo, foi o produto mais vendido pela empresa, composto pela mistura de proporções de 

todos os outros produtos, que é a brita graduada simples (BGS), muito usada em obras de 
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pavimentação. 

Para o objetivo proposto, foram comparados três valores do material, 

considerando a área amostral da pesquisa: 

 Pesquisa dos valores de mercado da BGS nas três principais fornecedoras desse 

material em Goiânia. 

 Valor encontrado no último Custo Referencial de Materiais para as atividades de 

terraplanagem, pavimentação e obras de arte especiais, elaborado pela Agência Goiana 

de Transportes e Obras (AGETOP) em outubro de 2014. 

 Valor comercial da BGS produzida pela RNV. 

A partir dos valores encontrados foi possível elaborar uma tabela comparativa de 

preços para melhor visualização dos resultados, apresentada no Quadro 2. 

Quadro 2 - Comparação de preços da brita graduada simples 

Principais fornecedoras de 

BGS em Goiânia 
AGETOP RNV RESÍDUOS 

R$ 28,50/m³ R$ 26,71/m³ R$ 30,00/m³ 

Fonte: Elaboração própria. 

Observando os valores encontrados, percebe-se que o material reciclado 

comercializado pela RNV RESÍDUOS apresenta valor de mercado superior ao do produto 

tradicional comercializado pelas principais fornecedoras no contexto do mercado econômico 

de Goiânia. Essa realidade pode ser explicada pelo fato da empresa estar trabalhando 

abaixo da sua capacidade de gerar lucros atualmente, entende-se que a partir do momento 

que a empresa receber uma quantidade de resíduos próxima a sua capacidade de 

produção, o preço final do seu produto irá diminuir. 

É importante observar também que existe uma tendência de inversão dos preços 

apresentados na tabela a longo prazo, com a diminuição do preço do produto reciclado, e o 

aumento do preço do produto tradicional. Esse cenário de inversão é explicado visto que a 

os recursos naturais usados como matéria prima para a fabricação dos materiais de 

construção tradicionais estão cada vez mais escassos, devido ao longo processo de 

exploração e degradação que sofreram ao longo dos anos, e consequentemente mais caros, 

enquanto as alternativas de reaproveitamento e reciclagem dos RCC são cada vez mais 

procuradas e incentivadas pela administração publica, com o objetivo de minimizar os 
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impactos causados pela disposição inadequada desses resíduos e adequar-se as 

exigências de legislações ambientais recentes, incorporando assim, os custos ambientais ao 

preço final dos produtos. 

No ano de 2014, a RNV foi contratada para o fornecimento da BGS utilizada na 

execução de um trecho da obra no Aeroporto de Goiânia. Essa obra foi realizada através de 

um consórcio entre a Odebrecht e a Via Engenharia. De acordo com um dos engenheiros da 

Via Engenharia envolvidos com a obra no aeroporto, o material fornecido pela RNV foi 

utilizado em um trecho da pavimentação do estacionamento do aeroporto, e apresentou 

excelente desempenho durante as obras.  

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com a pesquisa proposta mostram que a realidade do 

gerenciamento dos RCC encontrada em Goiânia ainda está bem longe do que foi proposto 

pela Resolução CONAMA 307/2002, já que o entulho gerado na cidade é recebido no aterro 

de resíduos sólidos urbanos, e a ocorrência de destinação clandestina dos resíduos em 

áreas de bota-fora é uma prática comum no município, causando diversos problemas 

ambientais, sociais e econômicos. 

Foi verificado que os resíduos da construção representam aproximadamente 

45% dos resíduos destinados ao aterro sanitário municipal, resíduo este que poderia ser 

reintroduzido na indústria da construção civil através de processos de reciclagem ou 

reaproveitamento, e assim evitar a sobrecarga no aterro, como também diminuir a extração 

de matéria prima para a produção de materiais de construção tradicionais, substituindo 

esses materiais nos processos construtivos. 

A partir dos resultados apresentados, foi verificado que a usina de reciclagem 

estudada apresenta capacidade instalada de reintroduzir no mercado cerca de 15% do 

entulho que é destinado ao aterro de resíduos urbanos, mas atualmente ela não funciona 

com sua capacidade de produção máxima, principalmente porque o aterro municipal ainda 

recebe o entulho gratuitamente, o que se torna uma alternativa economicamente mais 

atraente para o gerador do resíduo, responsável pela sua destinação final. 

Outra grande dificuldade identificada pelo responsável pela usina de reciclagem 

é a má segregação do entulho que é recebido na empresa. Após a triagem, 

aproximadamente 20% do entulho recebido não pode ser reciclado, e é destinado ao aterro 

sanitário que cobra uma taxa para sua destinação final, o que significa atraso do processo 
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de reciclagem por conta do tempo gasto com o longo processo de triagem, além de 

encarecer o preço do produto final por conta da taxa cobrada pelo aterro. 

Apesar das dificuldades identificadas, percebe-se que os agregados reciclados 

apresentam um futuro promissor para a indústria da construção civil, por conta da sua boa 

aceitação e desempenho principalmente em obras de pavimentação. 
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