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RESUMO 

 

Os municípios brasileiros apresentam altas taxas de geração de resíduos da 

construção civil (RCC). Esses resíduos possuem grande potencial para reutilização e 

reciclagem devido as suas características, porém, tais práticas são escassas no país. 

Dessa forma, esse trabalho busca analisar o desempenho de uma Unidade de 

Reciclagem de Pequeno Porte (URPP) de RCC, por meio de indicadores de 

desempenho ambiental, financeiro e operacional, com o objetivo de subsidiar a 

adoção deste tipo de reciclagem como alternativa viável de destinação. A metodologia 

utilizada na primeira etapa do trabalho consistiu na seleção de indicadores por meio 

da literatura científica e apreciação dos indicadores pré-selecionados por grupos de 

especialistas. Na segunda etapa do trabalho levantaram-se os valores dos indicadores 

utilizando como base no estudo de caso numa URPP em escala real em canteiro de 

obra e consultas à gerência da obra. Os resultados encontrados na primeira etapa 

conduziram a seleção de 48 indicadores para a análise do desempenho da URPP. Os 

valores obtidos para os indicadores ambientais mostraram que o processo atende aos 

padrões ambientais legais quanto a emissão de material particulado e ruído e 

apresenta consumos de água e energia insignificantes. Os indicadores financeiros 

mostraram que durante o período observado, o custo operacional é maior que as 

economias que o processo pôde incorporar. Na análise de cenários, quando se 

considerou que todo o resíduo gerado seria reciclado e que o agregado reciclado 

produzido seria doado ou utilizado na obra, o potencial de desempenho financeiro 

mostrou-se positivo. Por fim, os indicadores operacionais identificaram aspectos 

negativos no processo.  A produtividade constatada foi abaixo da capacidade nominal 

do equipamento e, nessa condição de operação, a URPP não consegue absorver o 

potencial de geração de RCC da obra. Porém, caso a URPP funcionasse por um turno 

de 8 horas usando a capacidade útil do equipamento seria possível processar os RCC 

gerados. Portanto, em condições adequadas de operação, a reciclagem de pequeno 

porte é uma alternativa potencial para o gerenciamento dos RCC, evitando a 

destinação para aterros sanitários e reinserindo-os no ciclo produtivo, apresentando 

potencial de geração de economias. 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil.  Reciclagem Pequeno porte. 

Indicadores. Desempenho. 

 



  



 ABSTRACT  

Brazilian municipalities present high rates of civil construction waste generation 

(CCW). This waste has a great reusable and recycling potential due to its 

characteristics, however, these practices are scarce in the country. Thus, this research 

aims to analyze an small scale CCW recycling facility  performance, using 

environmental, operational and financial performance indicators, looking for subsidize 

the adoption of this kind of recycling as a viable alternative destination. The 

methodology applied to the first stage of work consisted in the indicators selection 

based on the scientific literature and the appreciation of pre-selected indicators by 

experts groups. In the second stage of work, the indicators values was raised, 

thereunto was performed a data collection on site in the small scale recycling facility in 

real scale, of a large enterprise, and consulting to the construction site management, 

further on, the obtained results was analyzed. The findings, in the first stage of 

research, conducted to the building of tables with 48 selected indicators to analyze the 

recycling facility performance. The values obtained to the environmental indicators 

showed that the process attend to the legal environmental standards regarding to 

particulate matter emissions and loudness and presents insignificant water and energy 

consumptions. The financial indicators showed that, during the observed period, the 

operational costs were bigger than the cost savings that the process could incorporate. 

In the scenarios analysis that all the residues generated were recycled and the 

recycled aggregate were donated or utilized on site, the potential of financial 

performance would be positive. At last, the operational indicators identified negative 

aspects in the process. The verified productivity was under the equipment nominal 

capacity and, on this operation conditions, did not manage to absorb the generated 

residues. Although, if the recycling facility worked for 8 hours, using the equipment 

available capacity, it would be possible process all the residues generated. Therefore, 

considering ideal conditions of operation, the small scale recycling of CCW is a 

potential solution to the CCW management, avoiding the waste destination to inert 

landfills and reinserting it in the productive cycle, besides of presenting the potential of 

economic generation.   

Keywords: Civil Construction Waste, Recycling. Small Scale. Indicators. 

Performance.    



  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 29 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 31 

2.1 Objetivo Geral .............................................................................................................. 31 

2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 31 

3 REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................................. 32 

3.1 Resíduos da Construção Civil: definição, composição, geração e gerenciamento

 ............................................................................................................................................ 32 

3.2 O processo de reciclagem dos resíduos da construção civil ..................................... 40 

3.2.1 Porte, capacidade produtiva, equipamentos e transporte interno e externo das 

unidades de reciclagem de RCC ................................................................................................ 44 

3.3 Indicadores de desempenho para uma unidade de reciclagem de pequeno porte de 

RCC ..................................................................................................................................... 49 

3.3.1 Indicadores para os resíduos da construção civil .......................................................... 55 

3.3.2 Indicadores de desempenho ambiental para uma unidade de reciclagem de RCC .... 58 

3.3.3 Indicadores de desempenho operacional para uma unidade de reciclagem de RCC 61 

3.3.4 Indicadores de desempenho financeiro para uma unidade de reciclagem de RCC ... 64 

4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................... 68 

4.1 Descrição geral da pesquisa ...................................................................................... 68 

4.2 Local do Estudo de Caso ........................................................................................... 68 

4.3 Descrição do processo de reciclagem ...................................................................... 70 

4.3.1 Caracterização dos resíduos da construção civil ........................................................... 70 

4.3.2 Caracterização dos agregados reciclados ...................................................................... 73 

4.4 Seleção de Indicadores de desempenho .................................................................. 74 

 



4.5 Procedimento para o levantamento de dados e informações para composição dos 

indicadores ........................................................................................................................ 77 

4.5.1. Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho ambiental e análise do 

desempenho ................................................................................................................................. 78 

4.5.2 Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho financeiro e análise do 

desempenho ................................................................................................................................. 84 

4.5.3 Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho operacional e análise do 

desempenho ................................................................................................................................. 84 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................... 87 

5.1 Descrição do local do estudo de caso ...................................................................... 87 

5.2 Descrição e análise do processo de reciclagem dos RCC classe A ...................... 89 

5.2.1 Caracterização dos resíduos de construção civil recebidos na unidade de reciclagem

 ...................................................................................................................................................... 90 

5.2.2 Caracterização dos agregados reciclados produzidos na URPP .................................. 93 

5.2.2.1 Distribuição granulométrica .......................................................................................... 94 

5.2.2.2 Determinação do percentual de materiais não minerais .............................................. 97 

5.2.2.3 Massa específica e Índice de absorção de água ................................................... 99 

5.2.2.4 Teor de Material Pulverulento .............................................................................. 99 

5.2.2.5 Índice de forma (IF) .......................................................................................... 100 

5.2.2.6 Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis ............................. 101 

5.2.2.7 Determinação sais, cloretos e sulfatos solúveis ................................................... 102 

5.2.2.8 Índice de Suporte Califórnia (ISC) ...................................................................... 102 

5.3 Seleção de Indicadores de desempenho ................................................................ 104 

5.4 Obtenção dos Indicadores e análise do desempenho ........................................... 109 

5.4.1 Indicadores para análise de desempenho ambiental ................................................... 109 



5.4.1.1 Análise do desempenho ambiental .................................................................. 117 

5.4.2 Indicadores para análise de desempenho financeiro ........................................ 118 

5.4.2.1 Análise do desempenho financeiro .................................................................. 128 

5.4.3 Indicadores para análise de desempenho operacional ..................................... 130 

5.4.3.1 Análise do desempenho operacional ............................................................... 139 

5.4.4 Incerteza dos valores utilizados para estimar os indicadores .......................... 141 

5.4.5 Exequibilidade na aplicação dos indicadores ..................................................... 142 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................................... 147 

7 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS ........................ 150 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 151 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 162 

 



 

  



29 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil no Brasil é uma das mais importantes atividades para 

o desenvolvimento econômico e social, absorvendo grande quantidade de mão de 

obra e movimentando a economia no país. No entanto, essa atividade se enquadra 

como grande geradora de resíduos sólidos.  

A destinação adequada dos Resíduos da Construção Civil (RCC) é estabelecida pela 

Resolução CONAMA n° 307 (Brasil, 2002), que indica que os resíduos devem ser 

destinados de acordo com sua classificação, priorizando a reutilização e a reciclagem. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) também destaca a importância 

da gestão e destinação adequada, citando a responsabilidade dos geradores e do 

poder público.  

No estado da Bahia é notória a gestão ineficiente desses resíduos, as prefeituras 

oferecem parca infraestrutura para o recebimento dos resíduos produzidos por 

pequenos e grandes geradores e a fiscalização é deficiente, já que os pontos de 

descarte irregular são inúmeros. Não existem unidades de reciclagem que possam 

atender às regiões ou políticas públicas que incentivem a utilização dos agregados 

reciclados em obras públicas ou sua comercialização. No âmbito nacional, existem 

algumas iniciativas para o correto gerenciamento dos RCC, principalmente na região 

sudeste do país, onde prevalecem as unidades de reciclagem de grande porte 

centralizadas.   

A construção de edificações que utilizam o processo construtivo da alvenaria 

estrutural é uma prática inserida nas políticas públicas habitacionais de interesse 

social, como o Programa Minha Casa, Minha Vida que já construiu mais de 2,6 milhões 

de unidades desde o seu início, há 7 anos atrás (PORTAL, 2017). A utilização da 

alvenaria como processo construtivo parece definir as características dos resíduos 

gerados no país, os quais são compostos por 90% de RCC classe A – tais como 

blocos, tijolos, telhas. Os RCC classe A apresentam um alto potencial de reciclagem, 

contudo, de acordo com dados da ABRECON (2015), a estimativa de RCC classe A 

reciclado no país é de apenas 21%. 

A reciclagem é uma opção de destinação adequada para os RCC, inserida nos 

princípios da sustentabilidade e da ecoeficiência na construção civil. O aproveitamento 

dos RCC diminui a extração de recursos naturais, contribuindo para a conservação 



30 

 

dos biomas, reduzindo os custos para aquisição de agregados naturais e aumentando 

a vida útil dos aterros.  

Na literatura científica, os estudos encontrados sobre indicadores de desempenho 

enfocam somente algumas das várias categorias de desempenho existentes e 

aplicam-se às Unidades de Reciclagem de RCC de médio e grande porte, que 

possuem mais de uma etapa de processamento, utilizam equipamentos robustos que 

ocupam grandes espaços.  

Nessa pesquisa estuda-se unidade de reciclagem de pequeno porte (URPP) de RCC 

como sendo aquela que possui capacidade de produção de até 5m³/h, ocupa em torno 

de 100 m², os equipamentos utilizados são de pequeno porte e necessita de apenas 

1 colaborador para mantê-la em funcionamento. 

Em função da escassez de trabalhos sobre o desempenho de unidades de reciclagem 

de pequeno porte de RCC classe A e considerando que o maior conhecimento sobre 

essas unidades pode contribuir para o gerenciamento e gestão adequada de RCC, 

selecionou-se indicadores de desempenho para essas unidades e obteve-se seus 

valores em escala real com fins de analisar os fatores que influem no desempenho 

ambiental, financeiro e operacional da reciclagem de pequeno porte de RCC classe 

A.  

Cabe mencionar que esse trabalho fez parte da Rede de Pesquisa TECRESOL - 

Metodologias e Tecnologias para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos: Ênfase 

na Redução e Valorização em Ambientes Urbanos, que investiga a valorização dos 

RCC, financiado pela FINEP Inovação e Pesquisa e com concessão de bolsas pelo   

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq do Ministério 

de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações- MCTI. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os desempenhos ambiental, financeiro e operacional da reciclagem de 

pequeno porte de RCC. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Descrever e analisar o processo de reciclagem de uma unidade de pequeno 

porte de RCC. 

 Selecionar indicadores de desempenho ambiental, financeiro e operacional 

para unidades de reciclagem de pequeno porte de RCC. 

 Obter valores para os indicadores selecionados por meio de uma unidade de 

reciclagem de pequeno porte de RCC. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Resíduos da Construção Civil: definição, composição, geração e 

gerenciamento 

No estudo da reciclagem dos RCC é necessário caracterizar os resíduos antes e após 

o processo da reciclagem, pois a quantidade e composição podem interferir tanto no 

processo de planejamento das etapas da reciclagem, quanto na qualidade do 

agregado reciclado produzido.  

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) classifica os resíduos sólidos 

de acordo com sua origem e define os RCC como “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”. Essa definição é similar 

àquela estabelecida pela Resolução CONAMA n°307 (Brasil, 2002) que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos RCC.  

Barros (2012) afirma que boa parte dos materiais que entram numa obra acaba saindo 

na forma de resíduos sólidos, são restos de brita e areia, mistura de cacos cerâmicos, 

de tijolos, pedaços de argamassa, de concreto e de madeira, embalagens, etc. 

conhecidos como entulho pela população. 

A classificação dos RCC, estabelecida pela Resolução CONAMA n°307 (Brasil, 2002) 

é resumida no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação dos RCC de acordo com a Resolução CONAMA n°307/2002 

CLASSE A B C D 

DESCRIÇÃO 

Resíduos 
reutilizáveis 

ou 
recicláveis 

como 
agregados. 

Resíduos 
recicláveis 
para outras 
destinações, 

como plástico, 
papel, vidro, 

gesso e 
outros. 

Resíduos para os 
quais não foram 
desenvolvidas 
tecnologias ou 

aplicações 
economicamente 

viáveis para a 
reciclagem ou 

recuperação do 
produto. 

Resíduos perigosos 
oriundos do 
processo de 

construção (ex. 
tintas, solventes, 
etc.) ou aqueles 
contaminados 
oriundos de 

demolições, entre 
outros. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Resolução CONAMA n° 307/2002 (Brasil, 2002). 

A Norma Brasileira 10.004 (ABNT, 2004), classifica os resíduos sólidos quanto aos 

seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública em Resíduos Classe I – 
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perigoso, Classe II A – não perigoso e não inerte e Classe II B – não perigoso e inertes 

(ABNT, 2004). Cabral e Lima (2013), por exemplo, estudaram os RCC da cidade de 

Fortaleza/CE, por meio de amostras coletadas em local de destinação da cidade e os 

classificaram como Classe II A. 

A composição dos RCC depende de fatores como a tipologia construtiva utilizada, as 

técnicas construtivas e os materiais existentes em cada local (Leite, 2001). Os RCC 

gerados no Brasil possuem em sua composição materiais inorgânicos não metálicos, 

em torno de 90% em massa (Angulo e John, 2006).  

As tipologias mais encontradas nos RCC da cidade de Salvador/BA, por exemplo, são: 

concreto e argamassa (53%), material cerâmico (14%), solos e areia (22%), rocha 

(5%), plástico (4%) e 2% de outros materiais em menor proporção como o gesso 

(Carneiro et al., 2001). Destaca-se que não foram encontrados trabalhos recentes com 

o levantamento desses dados para a cidade de Salvador/BA. 

Cabral e Lima (2013) caracterizaram os RCC da cidade de Fortaleza/CE por meio da 

coleta de amostras em áreas licenciadas para o recebimento desses resíduos, 

seguindo recomendações da NBR 10.007 (ABNT, 2004). Os resultados mostraram 

que os RCC são constituídos por uma média percentual de argamassa de 22% e de 

concreto equivalente a 15,6%, de tijolo branco equivalente à 10,4%, o grupo areia e 

solo obteve percentual médio de 24,6%, os grupos cerâmica vermelha e cerâmica de 

revestimento apresentaram percentual de 14,4% e 6,3%, respectivamente. A 

presença percentual de gesso nas amostras de RCC foi de 4,9 a 5,1%. Os percentuais 

de RCC classes B, C e D encontrados foram de 6,4%, 0,1% e uma média de 0,4%, 

respectivamente.  

A composição gravimétrica da cidade de Vitória/ES apresenta valores um pouco 

diferentes. A tipologia solo e areia apresentou maior percentual, variando entre 22,9 e 

44,0%, a argamassa apresentou percentual entre 10,0 % e 23,2%, o concreto simples 

entre 4,6 e 18,1%, material cerâmico de 0 a 9,2% e o percentual de rocha e brita 

encontrado nas amostras foi de 0,8 a 5,8%, respectivamente. Em termos de classes, 

segundo a Resolução CONAMA 307/2002 (Brasil, 2002), os RCC Classe A variaram 

entre 70,8% e 86,9%, os de classe B apresentaram percentuais entre 4,8% e 13,0%.  

Os menores percentuais foram referentes aos resíduos da classe C, com percentuais 

de 0,3 a 2,2% e os de classe D, que representaram um mínimo de 0,3% e máximo de 

1,7% dos RCC amostrados (Ramos, 2007).  
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Essas pesquisas mostram que os RCC no Brasil são compostos em sua maioria por 

materiais inorgânicos não metálicos, mesmo cada cidade apresentando percentuais 

distintos de tipos de materiais. A cidade de Fortaleza/CE apresenta maior percentual 

de geração de resíduo de gesso quando comparada a Salvador/BA, o que pode indicar 

maior utilização do gesso nas construções dessa cidade, tais situações merecem 

atenção no momento de planejar a destinação adequada para cada tipo de resíduo, 

pois cada classe do resíduo é destinada de maneira diferente.  

Os RCC classe A compõem a maior parte dos RCC gerados, de acordo com as 

pesquisas citadas. Esse alto percentual representa um significante potencial para a 

valorização dos RCC que são gerados no país. Essa valorização pode acontecer por 

meio da reciclagem, já que os RCC classe A são compostos em sua maior parcela 

por alvenaria, concreto, argamassa e solo, que são resíduos passíveis de serem 

reciclados e transformados em agregados, podendo, dessa forma, serem reinseridos 

no ciclo da construção civil. 

As quantidades de RCC geradas numa cidade são função de vários fatores como o 

número de habitantes, leis e regulamentações específicas, processos construtivos e 

peculiaridades das construtoras (Oliveira et al., 2011), cada local, diante de suas 

características demográficas e climáticas utilizam matérias primas diferentes e, 

portanto, geram resíduos de características diferentes. Os RCC são gerados em 

diferentes tipos de obras, de construção, de manutenção e reformas e de demolição 

(John e Agopyan, 2001). 

A quantidade gerada do resíduo durante a fase de construção é decorrência das 

perdas nos processos construtivos, parte das perdas do processo permanece 

incorporada nas construções, na forma de componentes cujas dimensões finais são 

superiores àquelas projetadas (John e Agopyan, 2001). Ainda segundo esses autores, 

na fase de manutenção e reformas a geração de RCC está associada à correção de 

defeitos, modernização dos edifícios ou partes desses, demolições parciais, descarte 

de componentes que tenham atingido o fim de sua vida útil. Na etapa de demolição a 

geração do resíduo decorre, normalmente, do fim da vida útil do edifício. 

A Tabela 1 mostra dados de uma pesquisa sobre perdas na construção formal 

realizada no Brasil em 100 canteiros de obras, envolvendo a participação de 16 

universidades em 12 estados brasileiros. 
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Tabela 1 – Perdas de alguns materiais de construção civil em canteiros brasileiros (%) 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MIN (%) MAX (%) MÉDIA (%) 

Concreto usinado 2 23 9 

Vergalhão de Aço 4 16 11 

Blocos cerâmicos 5 48 18 

Bloco de concreto 3 20 10 

Tijolo cerâmico 10 48 21 

Gesso -14 120 45 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Agopyan et al, 2003. 

Por meio de estimativas com base em atividades construtivas licenciadas e 

indicadores de referência de perdas de materiais nos processos construtivos, Pinto 

(1999) encontrou uma taxa de geração de RCC de 150 kg/m² de área construída. 

Monteiro et al. (2001) dizem que em países desenvolvidos a taxa de geração por m² 

é menor que 100 kg e que, no Brasil, esse índice encontra-se em torno de 300 kg/m², 

pois a tecnologia utilizada no país favorece o desperdício na execução de novas 

edificações.  

Carneiro (2005), por meio do estudo dos RCC gerados em 3 canteiros de obra na 

cidade de Recife/PE obteve um índice de cerca de 8 m³ de RCC gerados para cada 

100 m² de área construída.  

Costa et al. (2014) concluem que a taxa de geração de RCC encontrada em 

edificações na cidade de João Pessoa foi de 93,9 kg/m² de área construída. Os 

diversos valores de taxa de geração de RCC parecem oriundos das diferentes 

metodologias utilizadas nos estudos e às características locais de cada cidade 

escolhida para o estudo de caso. 

As taxas de geração de RCC a partir de reformas, segundo Costa et al. (2014) são 

extremamente variáveis devido ao tipo de demolição envolvido no serviço. Silva 

(2007) obteve uma taxa de geração de RCC por unidade de área de reforma de 684 

kg/m². A metodologia utilizada para obter esse valor envolveu o monitoramento e 

pesagem dos resíduos de uma obra de reforma de pequeno porte em Minas Gerais.  

O total dos RCC coletados no Brasil no ano de 2014, de acordo com a ABRELPE 

(2014), definidos como os gerados em obras sob responsabilidade dos municípios e 

os lançados em logradouros públicos, foi equivalente a 122.262 t/dia, o que 
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correspondeu a cerca de 45 milhões de t/ano, não incluindo os RCC gerados em 

construções e demolições de obras privadas.  

Por sua vez, o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 2014 (SNSA, 2016) indica 

que no Brasil no ano de 2014, 3,1 milhões de t/ano de RCC foram recebidos por 

unidades receptoras como áreas de transbordo e triagem, aterros e áreas de 

reciclagem de RCC. A diferença entre os valores das duas pesquisas citadas mostra 

que o destino de parte considerável dos RCC produzidos tem destino desconhecido.  

Cidades de médio e grande porte brasileiras apresentam taxas de geração de RCC 

variando entre 400 e 700 kg/hab.ano (Oliveira et al, 2008 apud Evangelista et al., 

2010). De acordo com as informações da ABRELPE (2014), a geração por habitante 

equivale a 0,60 kg/hab.dia, ou seja, 220 kg/hab.ano, um índice bastante abaixo da 

taxa de geração para cidades de médio e grande porte, caracterizando mais uma 

fragilidade dos sistemas de inventário das quantidades produzidas mostrando a 

necessidade de mais estudos sobre indicadores de produção de RCC.  

Dados apresentados pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador/BA (LIMPURB) 

indicam que no ano de 2013 foram produzidos/coletados 781.940,85 t de RCC, 

representando 2% dos RCC coletados no país (LIMPURB, 2013 apud Silva, 2014). 

Contudo, esses dados não correspondem à geração total dos RCC, pois não 

englobam os resíduos gerados no setor privado e os resíduos que são dispostos 

ilegalmente.  

A quantificação dos RCC torna-se mais complexa no Brasil se for considerada outra 

importante fonte de geração dos RCC, que são os geradores informais. Os geradores 

informais, de acordo com Angulo (2011), são pessoas que realizam ampliação ou 

reformas em residências já legalizadas e que geram pequenos ou grandes volumes 

de RCC, e, portanto, não disponibilizam nenhuma informação sobre a quantidade de 

RCC gerado. 

No estado de São Paulo, em um município analisado por Angulo (2011), os pequenos 

geradores contribuíram com o correspondente a 9% do RCC disposto irregularmente, 

enquanto a geração dos grandes geradores informais correspondeu a 73%, ou seja, 

grande parcela dos RCC possivelmente é gerada por esses agentes também em 

outros municípios. 



37 

Mesmo observando a diversidade dos dados de geração obtidos é possível concluir 

que há uma grande quantidade de resíduo passível de ser reciclada. A solução mais 

adequada para os RCC, após serem tomadas medidas para a não geração e a 

reutilização, é a reciclagem. O Brasil, porém, encontra-se ainda num estágio inicial no 

que diz respeito à gestão e gerenciamento adequado desses resíduos, apenas em 

7% dos municípios brasileiros foi identificada a realização de alguma forma de 

processamento dos RCC, caracterizando essa situação como muito aquém do 

desejável (IBGE, 2008). 

Os municípios brasileiros já começaram a estabelecer Leis e Normas que incentivam 

a minimização, reutilização e reciclagem dos RCC e alguns representam experiências 

significativas para o cenário do país. O alto potencial de reciclagem comprovado pelos 

materiais gerados ainda não é incentivo suficiente para a prática, faltam políticas de 

gestão para os RCC, como a obrigatoriedade da reutilização dos RCC e utilização dos 

agregados reciclados em obras públicas.. 

Figura 1 mostra a evolução da implantação das unidades de reciclagem no Brasil. No 

ano de 2008 foram citadas 47 unidades de reciclagem, sendo 24 públicas e 23 

privadas, porém dentre essas, apenas 9 estavam operando, com capacidade de 

produção variando entre 3 e 100 t/h (Miranda et al., 2009). 

Figura 1 – Unidades de reciclagem de RCC classe A inauguradas ao longo dos anos 1991 – 
2008 

 

Fonte: MIRANDA et al., 2009. 

Dados mais recentes mostram que a Lei n° 12.305 de 2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, também pode ter impulsionado ações para a correta 
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gestão dos RCC no Brasil. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira para 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECON) indica que até 

o ano de 2013 existiam pelo menos 310 unidades de reciclagem de RCC no país, 

sendo o estado de São Paulo o que possuía o maior número delas. Dentre as 105 

unidades que responderam a pesquisa realizada, 83% pertencem à iniciativa privada, 

10% à gestão pública e os 7% restante referem-se às unidades público-privadas 

(ABRECON, 2015).  

A Figura 2 mostra a evolução da quantidade de unidades de reciclagem no Brasil e 

algumas de suas características, entre os anos de 2008 e 2015. 

   Figura 2 – Unidades de reciclagem de RCC ao longo dos anos 2008 – 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados de Miranda, 2009 e ABRECON, 2015. 

O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos – 2014 identifica que existem 26 áreas 

de reciclagem de RCC em todo o Brasil (SNSA, 2016). A maior parte localizadas na 

região sudeste, um total de 21 unidades, 4 localizadas na região sul e 1 na região 

centro-oeste. Este é um dado que se aproxima do número de unidades públicas 

levantadas pela ABRECON, 2015, a diferença entre valores pode ser explicada em 

função de equívocos na disponibilização de informações pelo órgão responsável pela 

gestão dos RCC nos municípios.  

Apesar de alguns trabalhos citarem a quantidade de unidades de reciclagem de RCC, 

observa-se uma carência de informações a esse respeito.  

Os processos de reciclagem nas unidades brasileiras são bastante semelhantes e 

conforme Angulo (2000) são voltados para a parcela inorgânica não metálica dos 
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RCC. Utilizam como equipamentos: pá carregadeira ou retroescavadeira, alimentador 

vibratório, transportadores de correia, britador de mandíbula ou impacto, separador 

magnético permanente ou eletroímã e peneira vibratória, nenhuma apresenta rotina 

de controle de qualidade dos agregados produzidos (Miranda et al., 2009).  

Jadovski (2005) fez visitas às unidades de reciclagem de RCC de 6 municípios 

brasileiros e sintetizou algumas características dessas unidades apresentadas na 

Tabela 2.  

Tabela 2 – Características de algumas unidades de reciclagem de RCC dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo 

ITEM UN 

MUNICÍPIOS 

Belo Horizonte (MG) 
São 

Paulo/ 
SP 

Vinhedo/
SP 

Socorro/
SP 

Piracicab
a/SP 

Ribeirão 
Preto/SO 

Estoril 
Pampulh

a 
 

Tipo de 
britador 

 Impacto Impacto Impacto 
Mandíbul

a 
Mandíbul

a 
Mandíbula Impacto 

Capacidade 
de produção 

t/h 15 30 120 15  25 30 

Mês/ano de 
referência 

 Julho/ 03 Julho/03  Maio/04 Maio/04 Maio/04  

Área Total m² 8.000 12.000   6.000 10.000 15.000 
Área 
construída 

m² 100 100   500  80 

Fonte: Adaptado de Jadovski, 2005. 

As unidades de reciclagem apresentadas na Tabela 2 se localizavam nos estados de 

São Paulo e Minas Gerais, que, de acordo com Evangelista (2009), são os estados 

onde estão concentradas as iniciativas públicas para a reciclagem de RCC. Iniciativas 

realizadas pelo município de Belo Horizonte, como o direcionamento dos agregados 

reciclados produzidos para construção de 34% dos equipamentos públicos e a 

inclusão dos carroceiros no processo da reciclagem, são relevantes. De maneira 

semelhante, o município de Campinas por meio da Unidade Recicladora de Materiais 

(URM) tinha a capacidade diária de processar 700 toneladas de RCC que eram 

direcionados para obras públicas (Evangelista, 2009). 

A reciclagem realizada em canteiros de obras é minimamente abordada em trabalhos 

acadêmicos. Os trabalhos aproximam-se da temática da gestão de resíduos em 

canteiro de obras, mas focam apenas na separação do material e pouco se fala sobre 

o processo de reciclagem de forma global. Barros (2012) diz que o ideal seria que a 

reciclagem dos RCC acontecesse já nos canteiros de obra, simplificando o processo, 

gerando economia e aplicando o agregado reciclado no próprio canteiro de obra. 
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Entre os trabalhos sobre unidades de reciclagem de pequeno porte (URPP) em 

canteiros de obras encontrados estão o de Evangelista (2009) que propõe diretrizes 

para o processo de reciclagem de RCC classe A em canteiros de obras, por meio do 

estudo de caso em três obras, que se disponibilizaram a realizar o processo utilizando 

um equipamento reciclador doado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) da Bahia. Outro trabalho é o de Dias (2007) que cita em seu trabalho sobre 

o gerenciamento do desperdício na construção civil, a prática da reciclagem de RCC 

em canteiro de obra na cidade de São Paulo.  

Algumas empresas construtoras brasileiras têm investido na reciclagem de pequeno 

porte dos RCC classe A em canteiros de obra, como a MRV Engenharia que vem 

realizando a reciclagem dos RCC classe A em municípios brasileiros como Recife, 

Natal, Salvador e Feira de Santana. A FIEB, 2007 cita experiências de construtoras 

com a reciclagem do RCC classe A em canteiro de obra nos municípios de São Paulo, 

Maceió e Salvador e um estudo conduzido pelo SENAI, em Aracaju, por meio da 

utilização de um reciclador móvel em obras da cidade. Porém, os registros das 

experiências apresentam poucas informações sobre o processo da reciclagem dos 

RCC. 

O processo de reciclagem realizado em canteiro de obra necessita apenas de um 

equipamento e um operador para ocorrer, segundo Evangelista (2009).  Santos (2015) 

diz que por ter características tão simples, esse processo é considerado como de 

pequeno porte. 

3.2 O processo de reciclagem dos resíduos da construção civil 

A reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

transformação biológica, física ou físico-química, de forma geral (Brasil, 2010). O 

processo da reciclagem diferencia-se do processo de reutilização, pois na reciclagem 

acontece a transformação dos resíduos sólidos, envolvendo a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos (Brasil, 2010).  

O produto da reciclagem dos RCC é o agregado reciclado que apresenta 

características técnicas para aplicação em obras de edificação, de infraestrutura, em 

aterros sanitários ou outras obras de engenharia (Brasil, 2002). A NBR 15.116 (ABNT, 



41 

2004) estabelece os requisitos para o emprego dos agregados reciclados de RCC, 

especificando limites para suas características, como composição granulométrica, 

dimensão máxima característica, índice de forma, teor de contaminantes, absorção 

de água, entre outros, a depender do tipo de utilização pretendida. 

Numa construção, a madeira, por exemplo, pode ser reutilizada de diversas formas, 

muitas vezes na própria edificação, como em janelas e portas ou materiais de apoio e 

quando não for possível utilizá-la na própria edificação pode-se transformá-la em 

combustível para produção energética em fornos de olarias que produzem material 

cerâmico (Tozzi, 2006). O procedimento de reciclagem mais comum para os tijolos e 

o material cerâmico, em geral, é a britagem e utilização posterior para aterramento, 

(Liepsmeir, 2005). 

Os materiais reciclados de RCC podem ser aplicados em vários produtos, alguns 

autores citam em seus trabalhos, por exemplo: pavimentação; argamassa; concreto; 

blocos de vedação; agregados para obra em geral; elementos pré-moldados; aterros 

(Miranda et al., 2009; Evangelista et al., 2010; Barros, 2012; Pimentel et al., 2015). O 

SEBRAE, 2015, recomenda utilizações para alguns materiais reciclados, descritos no 

Quadro 2.  

Quadro 2 – Recomendações de usos para materiais reciclados de RCC 

MATERIAL RECICLADO RECOMENDAÇÃO DE USO 

Pedrisco reciclado 
Blocos de vedação, pisos intertravados, manilhas de esgotos e outros 

artefatos de concreto 
Brita reciclada Fabricação de concretos não estruturais e obras de drenagem 

Bica corrida reciclada 
Obras de base e sub-base de pavimentos das vias, reforço e subleito 

de pavimentos, aterros e acertos topográficos de terrenos. 

Areia reciclada 
Produção de argamassa de contrapiso, assentamento e proteção 

mecânica, solo-cimento, blocos e tijolos de vedação 
Rachão Obras de pavimentação, drenagem e terraplanagem 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do sítio eletrônico SEBRAE, 2015. 

O Quadro 3 ilustra outras aplicações para os quais podem ser reaproveitados os 

RCC.  
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Quadro 3 – Possibilidades de destinação e aplicação para os RCC 

RESÍDUOS DESTINO PROCESSO PREVISTO 

 
 
RCC classe A – 
alvenaria, concreto, 
argamassa, etc. 

Aterro de RCC 

 Reserva para reciclagem futura 

 Disposição para correção de topografia 

original 

 
Unidade de 
reciclagem 

 Trituração para uso em pavimentação 

 Trituração e classificação para uso na 
fabricação de artefatos 

RCC classe A – 
concreto 

Unidade de 
reciclagem 

 Trituração para uso em pavimentação 

 Trituração e classificação para uso na 

fabricação de artefatos 

RCC classe A – 
solo limpo 

Aterro de RCC  Reserva para uso futuro 

RCC classe A – 
solo sujo 

Unidade de 
recuperação de 

solos 

 Peneiramento para uso como solo limpo 

RCC classe A – 
asfalto 

Unidade de 
reciclagem 

 Trituração para uso em camadas inferiores da 

pavimentação 

RCC classe A – 
asfalto 

Usina de PMQ (pré 
misturado a quente) 

 Reciclagem e reutilização em revestimento 
asfáltico 

RCC classe B: 
papéis, plásticos, 
metais, etc. 

Comércio de aparas 
ou recicladores já 

estabelecidos 
 Reciclagem 

RCC classe B - 
madeira 

Olarias ou unidades 
de reciclagem 

 Alimentação de fornos, com ou sem trituração 
prévia 

RCC classe C - 
gesso 

Área de 
armazenamento 

coberta 

 Acúmulo de grandes cargas para envio a 
recicladores em municípios maiores 

RCC classe D – 
latas e outras 
embalagens limpas 

Sucateiros ou 
recicladores já 
estabelecidos 

 Reciclagem 

RCC classe D – 
tintas, óleos, 
graxas, solventes 
etc. 

Aterro especial para 
resíduos perigosos 

 Disposição sob controle e monitoramento 
permanentes 

Resíduos 
volumosos – 
móveis, 
eletrodomésticos e 
outros bens 
inservíveis 

Unidade de 
desmontagem e 
recuperação de 

peças 

 Desmontagem para reciclagem dos 
componentes ou recuperação para novo uso 

Resíduos 
volumosos – podas 
e capinas 

Horto florestal, horta 
municipal ou outro 

tipo de área 

 Trituração do material verde e compostagem 
simplificada, para agregação do solo em 

parques, jardins, preparo de mudas ou cultivos 
diversos. 

Resíduos 
volumosos - pneus 

Área de 
armazenamento 

coberta 

 Acúmulo de grandes cargas para 
disponibilização aos fabricantes 

Resíduos secos da 
coleta seletiva: 
papéis, metal, 
plástico e vidro 

Área de 
armazenamento 

coberta 

 Acúmulo de grandes cargas para envio a 
recicladores em municípios maiores 

Fonte: Adaptado de Pinto e Gonzalez, 2005. 
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A prática da reciclagem dos RCC no Brasil é ainda incipiente, principalmente quando 

comparada à outros países. As empresas que realizam atividades relacionadas à 

reciclagem de RCC consideram as condições das políticas públicas do setor, a 

fiscalização do descarte irregular, os incentivos fiscais, e a falta de estímulo à compra 

dos agregados reciclados como pontos negativos que não contribuem para o 

crescimento da reciclagem no país. 

A reciclagem dos RCC envolve desde a sua coleta e transporte, passando por 

separação, britagem e peneiramento, até a sua estocagem para posterior utilização 

(Duarte e Lima, 2007). Para Tenório (2007) a linha de produção de agregados 

reciclados, ou seja, a reciclagem dos RCC consiste em operações como a cominuição, 

separação de tamanho e concentração dos resíduos. A ABRECON também afirma 

que a unidade de reciclagem que recebe materiais predominantemente cinza não 

precisa da etapa de triagem no processo (Rubble Recycling - The 3 processes at the 

plant – ABRECON, 2016). 

As unidades de reciclagem de RCC são mencionadas nos trabalhos acadêmicos 

também como usinas de reciclagem, usinas de beneficiamento, centrais de reciclagem 

ou área de reciclagem de RCC. Essas áreas destinam-se ao aproveitamento racional 

dos RCC e também contribuem para a minimização do impacto ambiental negativo e 

para o disciplinamento das disposições no meio urbano (Melo, 2011). 

Segundo a NBR 15.114 (ABNT, 2004) área de reciclagem de RCC é aquela “área 

destinada ao recebimento e transformação de RCC classe A, já triados, para produção 

de agregados reciclados”. Pinto e Gonzalez (2005) dizem que a área de reciclagem 

de RCC inclui os processos de trituração e peneiramento dos resíduos de concreto, 

alvenaria, argamassa e outros para produção de agregados reciclados, sugerem 

também uma área para reciclagem da madeira, processo que envolve trituração ou 

corte simples e também uma área para recuperação de solos. 

Para a prática da reciclagem dos RCC é indispensável pensar nas características 

inerentes à unidade de reciclagem, são elas: o volume de geração de RCC possível 

de ser reciclado, o tipo de material, a aplicação que se pretende para o mesmo e o 

local de instalação da unidade recicladora (Brito Filho, 1999 apud Leite, 2001). Por 

meio dessas características, o dimensionamento da área necessária, o desenho da 

unidade de reciclagem e os equipamentos serão definidos, determinando, assim, o 

porte da unidade de reciclagem.  
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São conhecidos três tipos de plantas para a reciclagem de RCC, a planta fixa, a 

semimóvel e a planta móvel. As plantas fixas possuem localização definitiva, precisam 

de investimento inicial elevado, mas sua vantagem é a possibilidade de produzir 

agregados mais diversificados e de melhor qualidade (Sobral, 2012).  

As plantas semimóveis são empregadas em empreendimentos de médio prazo, são 

construídas sobre bases metálicas e sua montagem e desmontagem são simples 

(Corrêa et al., 2009). As plantas móveis são mais flexíveis, necessitando de pouco 

tempo para instalação e apresentam custos menores com mão de obra, não sendo 

necessário o gasto com o transporte dos RCC (Leite, 2001). 

Os procedimentos e equipamentos utilizados no processo de reciclagem de RCC 

variam bastante, dependendo do porte da unidade de reciclagem e da característica 

fixa ou móvel da planta. Alguns trabalhos acadêmicos como os de Leite (2001), 

Jadovski (2005) e Duarte e Lima (2007), descrevem alguns processos de 

beneficiamento utilizados em usinas, nomeados primeira, segunda e terceira geração 

de plantas de processamento de resíduos que se diferenciam entre si pelos diferentes 

processos envolvidos e equipamentos utilizados para eliminação das impurezas dos 

RCC e, consequentemente, pelo produto reciclado gerado no processo. Uma planta 

de primeira geração apenas possui dispositivos para retirada de barras de aço e outros 

materiais metálicos, enquanto que uma planta de terceira geração visa à remoção 

total de contaminantes dos resíduos, envolvendo diferentes tipos de processos e 

dispositivos. 

Ainda que os processos de beneficiamento busquem reciclar a maior parte dos RCC 

que entram nas unidades de reciclagem, rejeitos são gerados. Nunes et al. (2004) 

afirmam que há uma dispersão muito grande com relação a quantidade de rejeitos 

gerados nas unidades de reciclagem dos municípios brasileiros, apresentando 

percentuais entre 3 e 50%. Esses autores acrescentam que quanto mais os resíduos 

estiverem misturados, menor será a viabilidade econômica para sua reciclagem. 

3.2.1 Porte, capacidade produtiva, equipamentos e transporte interno e externo 

das unidades de reciclagem de RCC 

A área prevista para os processos de reciclagem dos RCC, a capacidade de produção 

dos agregados reciclados e das unidades de reciclagem de RCC definem o seu porte. 
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De acordo com Wilburn e Goonan (1998) apud Jadovski (2005), uma usina de 

pequeno porte tem 110.000 t/ano de capacidade de produção, uma usina de médio 

porte tem 253.000 t/ano e uma usina de grande porte 312.000 t/ano. Jadovski 

apresenta ainda a Tabela 3, com a relação da área requerida para uma unidade de 

reciclagem em função da sua capacidade de produção. 

Tabela 3 – Área requerida para unidade de reciclagem em função da capacidade de produção 

Capacidade de Produção 
t/h 

Capacidade de Produção 
t/ano 

Área Requerida 
m² 

10 21.000 5.000 
20 42.000 6.500 
30 63.000 8.000 
40 84.000 10.000 
50 105.000 12.000 
75 158.000 16.000 
100 210.000 20.000 

Fonte: Jadovski, 2005. 

Cunha (2007) estabelece a relação entre a área da unidade de reciclagem de RCC e 

o porte dessas, classificando unidades com área de 3.500 m² como de pequeno porte, 

aquelas com área de 3.500 a 7.000 m² como de médio porte e aquelas com área de 

100.000 a 150.000 m² como unidades de grande porte. Dentre as unidades utilizadas 

na pesquisa desse autor, as unidades de pequeno porte produziam cerca de 90 t/dia, 

ou seja, 50 a 52 m³/dia, a de médio porte produzia 52 m³/dia e a de grande porte entre 

80 e 100 t/h. Os dados nesses trabalhos não foram apresentados por tipo de unidade 

e a produção das unidades de pequeno e médio porte se sobrepõem, dificultando o 

entendimento das informações. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), uma 

unidade de pequeno porte pode ser montada numa área de 800 m² (SEBRAE, 2015). 

No Brasil, de acordo com Reggio e Ohashi (2009), as unidades de reciclagem de RCC 

são de pequeno porte e processam em média 30 t/h, são plantas simples que 

possuem apenas um estágio de britagem e produzem, basicamente, bica corrida para 

base de pavimentação.  

A ABRECON associa o número de funcionários envolvidos na reciclagem com o porte 

da usina e assume que 60% das empresas de reciclagem são de pequeno porte, 

possuindo entre 5 e 25 funcionários e destaca que não é necessário grande número 

de mão de obra para operação de um empreendimento (ABRECON, 2015).  
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Os dados e informações apresentados sobre capacidade produtiva e área de uma 

URPP de RCC são distintos, não havendo um conceito único para esse tipo de 

unidade.  

Nessa pesquisa definiu-se tendo como base valores de área e a capacidade de 

produção coletados em visitas técnicas e dados de literatura, como os fornecidos por 

Evangelista (2009) e Santos (2015). Também foi adotada a premissa de que essa 

opção é, em essência, uma alternativa descentralizada de valorização dos RCC, 

sendo possível sua instalação na fonte de geração dos RCC, como em canteiro de 

obras, mas também em pontos de recepção de pequenos volumes de RCC. Desse 

modo, ampliam-se as possibilidades de uso do processo de reciclagem de pequeno 

porte, pois outros agentes da rede técnica de RCC podem estar envolvidos, tais como 

o pequeno gerador. 

Assim, definiu-se a URPP de RCC aquela que possui capacidade de produção de até 

5m³/h, visto que é a capacidade máxima produzida encontrada nos equipamentos 

utilizados em canteiros de obra. Aquela que ocupe em torno de 100 m², incluindo 

nessa área a instalação dos equipamentos e espaços para armazenamento dos RCC 

e agregados reciclados. Os equipamentos utilizados são de pequeno porte e móveis 

e podem ser operados de maneira manual ou mecânica simples. Ainda referente ao 

porte, considera-se aquela unidade que necessite de apenas 1 colaborador para 

mantê-la em funcionamento, não considerando os colaboradores responsáveis pelo 

transporte dos resíduos gerados até a área de armazenamento. 

Os equipamentos que serão utilizados numa unidade de reciclagem de RCC 

relacionam-se ao porte da unidade, da escala de produção e das características que 

se almeja alcançar para o agregado reciclado. Branco (2009) diz que os equipamentos 

são responsáveis por atribuir a forma do agregado reciclado, sendo determinante a 

escolha do equipamento, sua regulação e o número de estágios de fragmentação. 

Unidades de reciclagem mais simples e de menor porte exigirão uma diversificação 

menor de equipamentos. 

Cunha (2007) diz que os equipamentos utilizados para reciclagem do RCC são 

semelhantes aos utilizados nas atividades de mineração, entre esses, o alimentador 

do britador, o britador, os transportadores de correia, os separadores magnéticos e 

peneiras. Dentre os equipamentos de britagem existem alguns tipos que possuem 
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capacidades de produção diversas e produzem agregados reciclados de diferentes 

granulometrias. 

Corrêa et al. (2009) acrescentam os extratores de metais como equipamentos 

utilizados nas unidades de reciclagem de RCC, com o objetivo de retirar o material 

ferroso dos resíduos a serem britados.   

É possível encontrar ainda outros equipamentos em unidades de reciclagem, como 

aqueles utilizados para reduzir as dimensões dos resíduos que chegam à unidade e 

equipamentos para redução de emissão de pó e poeira, por exemplo. Nas unidades 

de reciclagem de pequeno porte, algumas etapas podem não fazer parte do processo 

e, por consequência, alguns dos equipamentos citados também não, ou ainda, 

algumas etapas podem ser realizadas manualmente, como a redução de tamanho dos 

resíduos, o usual é a utilização apenas do equipamento reciclador. 

O transporte interno de RCC do local onde foram gerados até uma área de 

armazenamento e posteriormente até o local em que serão reciclados é realizado, 

geralmente, por meio de veículos de menor porte. Quando o destino dos RCC gerados 

compreende o envio a unidades de reciclagem externa, aterros de resíduos classe A 

ou associações e cooperativas, há necessidade de transportá-los, em geral, em 

veículos de maior capacidade. 

O transporte interno dos RCC pode ocorrer de forma horizontal por meio de veículos 

como a girica, o carrinho de mão, transporte manual ou de forma vertical por meio de 

veículos como elevador de carga, grua ou condutor de RCC (Brum e Hippert, 2012). 

O transporte interno realizado de forma manual pode ocorrer por sacos, bags ou 

fardos (Lima e Lima, 2009). 

O transporte externo ocorre regularmente pela contratação de empresas coletoras. 

Empresas contratadas para o transporte externo dos RCC devem estar cadastradas 

nos órgãos municipais fiscalizadores e devem fornecer o comprovante de destino dos 

resíduos, devendo adotar um formulário que permita o rastreamento dos resíduos, o 

Controle de Transporte de Resíduos (CTR)1. 

                                                 
1 Controle de Transporte de Resíduos é o documento emitido pelo transportador de resíduos que fornece 

informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, conforme diretrizes 
contidas no anexo A da NBR 15.114/2004 (define o conteúdo mínimo da CTR). Fonte: ABNT (2004). 
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Para o transporte externo dos RCC são utilizados veículos destinados ao transporte 

de RCC específicos. No Brasil, o serviço de coleta e transporte de RCC diferencia-se 

nas cidades de grande porte e nas cidades de pequeno e médio porte. Nos grandes 

centros urbanos o serviço vem acompanhando a demanda crescente por tais serviços, 

já em municípios de menor porte identifica-se uma grande variedade de equipamentos 

de coleta e transporte desde carroças com tração animal até caminhonetes, 

caminhões com carroceria de madeira e caminhões do tipo poliguindaste 

transportando caçambas estacionárias (Valença et al., 2006). 

Piovezan Junior (2007) destaca que no município de Santa Maria/ RS, o transporte de 

terra é feito por caminhão basculante e os demais RCC são transportados por 

caminhões equipados com poliguindastes e caçambas estacionárias metálicas, a 

capacidade desses veículos varia entre 3,5 e 4,5 m³. 

Pinto (1999) afirma que a melhor opção para a remoção de RCC é por meio de 

poliguindastes e caixas metálicas intercambiáveis ou pás carregadeiras e veículos 

basculantes, sendo essa última opção a mais onerosa. Nesse mesmo trabalho, o autor 

apresenta que nas unidades de recebimento de pequenos volumes de RCC de Belo 

Horizonte os veículos utilizados para transportar os RCC são em 70% carroças, 21% 

veículos leves e 9% carrinhos, mostrando que os veículos utilizados pelos pequenos 

geradores são diferentes dos utilizados pelos grandes geradores. 

A Tabela 4 apresenta mais alguns tipos de veículos utilizados para o transporte de 

RCC e suas respectivas capacidades. De acordo com o SINDUSCON, 2012, os 

caminhões com poliguindaste ou caçamba basculante estão adequados a transportar 

blocos de concreto, blocos e outros componentes cerâmicos, argamassas, tijolos e 

assemelhados, gesso, telas de fachada e de proteção e solo; a madeira deve ser 

transportada por caminhão com poliguindaste, com caçamba basculante ou caminhão 

com carroceria de madeira coberto por lona; papelão, papel, serragem, poliestireno 

expandido (EPS) devem ser transportados por caminhões, caminhonetes ou outro 

veículo de carga; metais devem ser transportados por caminhões preferencialmente 

equipados com guindaste; e os materiais contaminados por resíduos perigosos devem 

ser transportados por caminhões ou outros de veículos de carga cobertos. 
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Tabela 4 – Tipos de veículos de coleta e transporte de RCC e suas capacidades 

Veículo Capacidade Volumétrica por Viagem (m³) 

Caminhonete (pequenos volumes) Até 2 m³ 
Poliguindaste e Caçamba 3 a 5 m³ 
Caminhão Basculante 4 a 5 m³ 
Caminhões Carroceria de Madeira 5 a 6,5 m³ 

Fonte: Folheto SIDUSCOM, 2012. 

Pinto (2005) acrescenta a carroça de tração animal como veículo utilizado como 

transporte de RCC, que possui uma capacidade volumétrica de 0,52 m³. Silva (2014) 

diz que na gestão diferenciada dos RCC recomenda-se usar um veículo para cada 

tipo de material, poliguindastes para os resíduos acondicionados em caixas 

estacionárias, veículos tipo caçamba basculante e pá carregadeira para resíduos mais 

pesados, em maior volume e acondicionados em baias.  

3.3 Indicadores de desempenho para uma unidade de reciclagem de pequeno 

porte de RCC 

Esse trabalho possui como objetivo o estabelecimento de indicadores de desempenho 

ambiental, financeiro e operacional para análise de uma URPP de RCC, para tanto, 

foram analisados os conceitos, funções, critérios de seleção e metodologia, além de 

exemplos de indicadores em geral e indicadores de desempenho. 

O indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma 

dada realidade, tendo como característica principal permitir a síntese de várias 

informações (Campos e Melo, 2008), tornando-se assim, uma ferramenta de gestão 

capaz de avaliar processos e indicar em quais etapas desse processo são necessárias 

melhorias.  

Carvalho (2010) diz que “diversos pesquisadores aplicam a palavra indicador como 

sinônimo de medida, usada para determinar, no decorrer do tempo, o desempenho de 

funções, processos, produtos, fatos e fenômenos”. 

Os indicadores de desempenho são usados para informar o desempenho de um 

processo, sendo esses indicadores uma necessidade inerente à aplicação dos 

conceitos e práticas da ecoeficiência, do desenvolvimento sustentável e da legislação 

que deve ser atendida.  

Segundo Tello e Ribeiro (2012) ecoeficiência consiste na  
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geração de maior valor econômico com redução dos danos ambientais em 
produtos e processos por meio do aumento da eficiência na utilização dos 
recursos naturais e da não geração ou minimização dos resíduos. 

Sendo assim, a reciclagem em canteiro de obras como atividade que diminui o 

consumo de recursos naturais, torna o ciclo de vida dos produtos mais longo e 

minimiza a geração de rejeitos é uma boa prática, coerente com o conceito e que pode 

ter o seu desempenho acompanhado por indicadores. 

Os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos, ou ainda mistos. Mourão 

(2006) considera que  

inicialmente, podemos identificar um indicador como uma estatística, um fato, 
uma medida, uma série quantitativa de dados (indicador quantitativo) ou uma 
série de evidências ou percepções postuladas sobre a realidade (indicador 
qualitativo).  

Os indicadores quantitativos são aqueles constituídos por parâmetros obtidos por 

meio de números, alcançados pela mensuração, os indicadores qualitativos são 

subjetivos e são construídos por técnicas, como a técnica de narrativa, Delphi, grupos 

focais ou grupos nominais (Minayo, 2009).  

Para que os indicadores quantitativos possam ser bem entendidos é necessário que 

sejam identificadas quatro dimensões fundamentais: unidade de medida: como 

quilogramas ou toneladas, etc; tipo de medida - absoluta ou relativa: o indicador pode 

medir a quantidade total ou quantidade em relação a um segundo; período da medida: 

período utilizado para coletar dados e calcular o indicador, por exemplo, mensal, 

semestral ou anual; abrangência da medida: determina o quão longe a pessoa quer ir 

medindo esses indicadores (Veleva e Ellenbecker, 2001).  

A escolha dos indicadores não representa a realidade do sistema analisado, mas uma 

aproximação. Os indicadores mais desejados são aqueles que simplificam as 

informações relevantes e que tornam mais aparente os processos que ocorrem na 

realidade (Van Bellen, 2005). Ainda que os indicadores não representem a realidade, 

é possível aprimorá-los por meio de experiências, conhecimento e modelos. 

Na etapa de seleção ou estabelecimento de indicadores em pesquisas, os autores 

buscam definir alguns critérios para realização desse processo. Von Sperling e Von 

Sperling (2013) utilizaram como critérios de pré-seleção dos indicadores de 

desempenho o número de entidades que utilizam o mesmo indicador, coerência com 
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a realidade brasileira, facilidade de acesso aos dados primários, confiabilidade da 

fonte, clareza da sua definição e capacidade do indicador em definir metas.  

Meira et al. (2007) buscaram elaborar uma proposta de gestão de RCC para a cidade 

de João Pessoa/PB baseada em indicadores, para tanto utilizaram os princípios de 

seletividade, baixo custo, rastreabilidade, estabilidade e validação no estabelecimento 

dos indicadores. 

O Sistema FIRJAN (2008) admite que a escolha de indicadores ambientais, por 

exemplo, deve seguir algumas regras como ter simplicidade; ser relevantes em termos 

das questões e dos valores ambientais; devem facilitar o entendimento dos Sistemas 

de Gestão Ambiental implementados; ter uma base científica; considerar as 

dificuldades de monitoramento relacionadas ao tempo, tecnologia e os custos; e 

proporcionar bases sólidas para comparações e tomadas de decisão. 

O Ministério do Meio Ambiente, 2014, no Painel Nacional de Indicadores Ambientais 

(PNIA), publicado no ano de 2012, diz que os indicadores de desempenho, visam à 

análise comparativa de registros e estatísticas no tempo e no espaço no âmbito de 

sua avaliação de desempenho com relação às metas previamente estabelecidas, por 

exemplo, de qualidade dos processos, de qualidade ou quantidade de metas 

atingidas, de produtos gerados. O PNIA também apresenta requisitos para seleção de 

bons indicadores levantados pela OCDE, os requisitos estão relacionados no Quadro 

4. 

Quadro 4 – Propriedades  e requisitos para um bom indicador 

PROPRIEDADES REQUISITOS 

Relevância para formulação de políticas 

 Representatividade 

 Simplicidade. 

 Sensibilidade à mudanças. 

 Possibilidade de comparações internacionais. 

 Escopo abrangente. 

 
 

continua 
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Quadro 4 (Conclusão)  

PROPRIEDADES REQUISITOS 

Relevância para formulação de políticas 
 Possui valores de referência que dão significado 

aos valores que assume. 

Consistência e adequação analítica 

 Fundamentação científica. 

 Baseado em padrões internacionais de validade 
consensuada. 

 Utilizável em modelos econômicos, modelos de 
previsão e em sistemas de informação. 

Mensurabilidade 

 Viável em termos de tempo e recurso. 

 Adequadamente documentado. 

 Atualizado periodicamente. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no MMA, 2014. 

Mália et al. (2013) determinaram indicadores para estimar a quantidade de RCC no 

local de sua geração globalmente e em todo o fluxo do resíduo. Visto que os dados 

sobre a geração de RCC são limitados, a autora estabeleceu critérios para classificar 

o nível de confiança dos indicadores propostos, considerando, quando possível, as 

principais características de uma construção, como o número de andares, os tipos de 

fundação, estrutura e telhado, esses critérios estão descritos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Critérios usados para classificar o nível de confiança dos indicadores propostos 

NÍVEL DE 
CONFIANÇA 

DESCRIÇÃO 

Bom 
Valores homogêneos muito usados (acima de 25 estudos, em termos de 

nova construção, ou acima de 15 estudos, em termos de demolição e 
reforma). Valores bastante conclusivos. 

Satisfatório 
Valores dispersos muito usados (acima de 25 estudos, em termo de nova 
construção, ou acima de 15 estudos, em termos de demolição e reforma). 

Resultados marginalmente conclusivos. 

Fraco 
Valores homogêneos pouco usados (menos de 25 estudos, em termos de 

nova construção, ou menos de 15 estudos, em termos de demolição e 
reforma). De qualquer forma conclusões podem ser extraídas. 

Ruim 
Valores difusos pouco usados (menos de 25 estudos, em termos de nova 
construção, ou menos de 15 estudos, em termos de demolição e reforma). 

Nenhuma conclusão pode ser extraída. 

Fonte: Mália, et al., 2013. 

Cardoso (2004) elaborou um quadro, baseado na Norma Brasileira ISO 14.030 que 

traz critérios exclusivos para seleção de indicadores de desempenho ambiental, 

apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Tipos de abordagens para seleção de indicadores de desempenho ambiental, 
baseados na ISO 14.031 

TIPOS DE ABORDAGEM CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS INDICADORES 

Causa e efeito 
Indicador que conduz à causa fundamental ou básica dos 

aspectos ambientais significativos. 
Baseada nos riscos: 
- probabilísticos 
- para a saúde humana 
- financeiros 
- para a sustentabilidade 

Indicadores que podem ser selecionados com base na 
consideração de que o risco que a administração da 
organização determina está associado a atividades, 

produtos e serviços em particular. 

Ciclo de vida 

Indicadores que podem ser selecionados considerando as 
entradas e saídas associadas a um determinado produto, e 
os aspectos e impactos ambientais significativos em algum 

estágio do ciclo de vida do produto. 
Oriundos de iniciativas voluntárias 
ou 
Reguladoras 

A seleção de indicadores pode ser focada em áreas onde 
são identificados requisitos de desempenho voluntário ou 

legais. 

Fonte: Adaptado de Cardoso, 2004. 

O processo de seleção dos indicadores, além de utilizar critérios, como os utilizados 

pelos autores citados, possui metodologia, ou seja, existem métodos que auxiliam no 

processo de seleção. Alguns autores como Oliveira e Freitas (2001) consideraram a 

percepção dos principais atores envolvidos no processo para selecionar indicadores. 

Gehrke (2012) realizou uma revisão de literatura e da legislação em torno do seu tema 

de estudo para, posteriormente, escolher indicadores que passaram pela avaliação 

de especialistas para seleção.  

A técnica de grupo nominal, também chamada de painel de especialistas, e a técnica 

Delphi são técnicas de construção de consenso muito utilizadas na seleção de 

indicadores. O método Delphi baseia-se em um processo o qual um questionário 

circula repetidas vezes por um grupo de especialistas previamente selecionados sem 

que eles se encontrem pessoalmente para que eles possam opinar sobre indicadores. 

A técnica do grupo nominal consiste na discussão de um grupo pequeno de 

especialistas, de modo que impeça o domínio de um ou de alguns no debate, 

permitindo a seleção, o julgamento e o estímulo da criatividade na resolução de um 

problema.  

As oficinas de construção de indicadores também são levantadas como uma nova 

técnica de consenso, possibilitando uma participação mais diversificada de atores, 

não se limitando apenas aos especialistas (Campos et al., 2010).  

Na implantação de sistemas de gestão ambiental, sistemas de qualidade e sistemas 

de segurança em organizações, os indicadores ocupam um papel importante quanto 
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à mensuração do desempenho desses campos. “As medidas ajudam a empresa a 

estabelecer o grau de evolução ou estagnação de seus processos” (Campos e Melo, 

2008). 

O modelo de Sistema de Gestão Ambiental mais usado mundialmente é aquele 

baseado na série ISO 14.000 e a Norma ISO 14.031, que fornece orientação para o 

projeto e uso da avaliação do desempenho ambiental em uma organização, traz os 

indicadores para avaliação de desempenho ambiental. Essa avaliação é um processo 

de gestão que utiliza os indicadores para fornecer informações, comparando o 

desempenho ambiental passado e presente (ABNT, 2004). 

A NBR 14.031 (ABNT, 2004) descreve duas categorias gerais de indicadores que são 

os indicadores de desempenho ambiental (IDA) e os indicadores de condição 

ambiental (ICA), que fornecem informações sobre a condição do meio ambiente. Entre 

os IDA existem dois tipos que são: os indicadores de desempenho gerencial (IDG), 

que fornecem informações sobre os esforços gerenciais para influenciar o 

desempenho ambiental; e os indicadores de desempenho operacional, que fornecem 

informações sobre o desempenho ambiental das operações da organização (ABNT, 

2004). 

No que tange aos aspectos operacionais e financeiros, devido ao aumento de 

competitividade entre as empresas, essas, atualmente, tem adotado medidas de 

desempenho ou sistemas de medição de desempenho para monitorar tais aspectos e 

como instrumento de gestão, essas medidas e sistemas comumente utilizam 

indicadores.  

Costa e Formoso, 2011 dizem que diversos modelos para implementação de sistemas 

de medição têm sido propostos na literatura os quais enfatizam a necessidade de 

seleção de um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros. Entre esses 

modelos estão o Balanced Scorecard e o Desempenho Quantum, ambos voltados 

para medição do desempenho de empresas, mas que contemplam medidas como a 

qualidade dos processos, o ciclo dos processos, a capacidade dos funcionários, o 

retorno sobre o investimento financeiro, tempos, podendo ser adaptável para medição 

de desempenho de um processo como a reciclagem (Bond, 2002).   
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3.3.1 Indicadores para os resíduos da construção civil 

Os indicadores encontrados em artigos científicos e outros trabalhos acadêmicos 

sobre os RCC mostram que eles podem estar relacionados a diferentes características 

desses resíduos, como sua geração, frações das classes existentes no RCC em 

diferentes locais, caracterização dessas frações e o seu processo da reciclagem. Na 

reciclagem, os indicadores utilizados são de ordem econômica, ambiental e 

operacional, bem como referente à qualidade dos agregados produzidos e suas 

aplicações. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) trabalha com 

indicadores para gestão de resíduos sólidos, tendo como base um banco de dados 

que contém informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade 

sobre a prestação de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos (SNIS, 2017). 

Entre os indicadores relacionados aos RCC estão a taxa de resíduos sólidos da 

construção civil coletada pela prefeitura em relação à quantidade total coletada e a 

Massa de RCC per capita em relação à população urbana (SNIS, 2017).  

Melo (2011) levanta indicadores para avaliar localização, operação e o agregado 

reciclado gerado em algumas unidades de reciclagem da região nordeste do Brasil. 

Mália et al. (2013) utilizaram indicadores para estimar a quantidade de RCC gerado 

em diferentes tipos de construção: construções residenciais e não residenciais novas, 

demolição residencial e não residencial, reforma residencial e não residencial, 

baseada em uma extensa lista de valores encontrados em estudos internacionais. A 

Tabela 5 traz parte desses indicadores estimados para novas construções 

residenciais e não residenciais.  

Tabela 5 – Indicadores de geração de RCC para novas construções (kg.mˉ²) 

Tipo de 
material 
(código 
EWC2) 

Nova construção residencial Nova construção não residencial 

Tipo de estrutura do edifício Tipo de estrutura do edifício 
Indefinido Made

ira 
Concret

o 
Alvenari

a 
Indefinid

o 
Madeir

a 
Concret

o 
Alvenar

ia 

17 01 01 
(concreto) 

- 0.3-
1.9 

17.8-
32.9 

- - - 18.3-
40.1 

- 

17 01 02 
(tijolos) 

- 0.4-
0.8 

19.2-
58.6 

- - - 15.6-
54.3 

- 

       continua 
        

                                                 
2 Código EWC – European Waste Catalogue and Hazardous Waste List refere-se às regras utilizadas no trabalho 
para classificação dos resíduos da construção. Esses códigos são utilizados pela legislação europeia. 
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Tabela 5 (Conclusão)        

Tipo de 
material 
(código 
EWC3) 

Nova construção residencial Nova construção não residencial 
Tipo de estrutura do edifício Tipo de estrutura do edifício 

Indefinido Made
ira 

Concret
o 

Alvenari
a 

Indefinid
o 

Madeir
a 

Concret
o 

Alvenar
ia 

17 01 03 
(ladrilhos, 
telhas e 
materiais 
cerâmicos
) 

- - 1.7-3.2 - - - 0.4-3.2 - 

17 01 - 0-2 40-102 - - - 32-113 - 
17 02 01 
(madeira) 

- 5.6-
17.9 

2.5-6.4 - - 4.7-
10.7 

1.7-5.4 - 

17 02 02 
(vidro) 

0.0–0.03 - - - 0.0-0.8 - - - 

17 02 03 
(plástico) 

0.1-0.8 - - - 0.3-1.9 - - - 

17 03 02 
(misturas 
betuminas
) 

0.4-2.6 - - - 0.7-6.6 - - - 

17 04 07 
(misturas 
metálicas) 

- 0.1-
0.9 

0.9-3.9 0.2-2.6 - 0.2-2.9 1.0-7.2 0.1-2.6 

17 06 04 
(materiais 
de 
isolamento
) 

0.1-1.2 - - - 0.1-1.5 - - - 

 
         
17 08 02 
(materiais 
de 
construçã
o à base 
de gpisita) 

- 2.4-
7.2 

3.7-7.6 - - 0.5-3.4 2.6-6.3 - 

17 09 03 
(resíduos 
de 
construçã
o e 
demolição 
contendo 
substância
s tóxicas) 

0.02-0.33 - - - 0.01-
0.74 

- - - 

Total - 10-
39 

44-115 - - 12-41 48-135 - 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de Mália et al, 2013. 

Meira et al. (2007) propõem na sua pesquisa um modelo fundamentado em 

indicadores com o propósito de auxiliar na análise do desempenho do sistema de 

                                                 
3 Código EWC – European Waste Catalogue and Hazardous Waste List refere-se às regras utilizadas no trabalho 
para classificação dos resíduos da construção. Esses códigos são utilizados pela legislação europeia. 
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gestão de RCC proposta, da cidade de João Pessoa/PB, que prevê a inclusão de 

qualificação dos agentes envolvidos gestão dos resíduos em canteiro de obra e a 

remoção e destinação desses resíduos.  

O trabalho de Angulo (2011) consiste numa avaliação comparativa de métodos de 

quantificação dos RCC. O autor reúne indicadores encontrados em outros trabalhos 

sobre a geração do RCC por m² de área construída, a quantidade de municípios que 

implantaram planos de gerenciamento de RCC no total de municípios existentes no 

Brasil, percentual de RCC gerado possível de ser reciclado em unidades de 

reciclagem utilizando suas capacidades máximas e identifica o valor de indicadores 

sobre a composição do RCC no município estudado, que corresponderam a 91% de 

classe A e 9% de classe B e, por último, volume de RCC gerado em construções e 

reformas.  

Angulo (2011) utilizou um método indireto, considerando a área construída das 

edificações e as transformações de água e energia e um método direto, considerando 

a geração dos agentes formais e informais nos pontos de disposição finais em 

diferentes regiões do município. A Tabela 6 mostra os valores estimados dos 

indicadores nesse trabalho. 

Tabela 6 – Estimativa de RCC (t/ano ou kg/hab.ano) pela origem e destino 

RCC 
Método 
indireto 

Método 
direto 

Diferença 
em % 

Método 
indireto 
(3 anos) 

Método 
direto         

(3 anos) 

Diferença 
em % 

Construção (t) 2.398 2.329 -3 2.870 2.329 -23 
Reforma (t) 5.950 10.894 45 9.894 10.894 9 
Total (t) 8.348 13.223 37 12.764 13.223 3 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Angulo, 2011. 

Cabral e Lima (2013) ao caracterizarem os RCC da cidade de Fortaleza, no Ceará, 

obtiveram os valores para os indicadores quanto à composição percentual por classes 

de RCC, composição percentual por tipos de resíduos classe A e a porcentagem do 

RCC gerado que pode ser reutilizado. A Tabela 7 mostra os indicadores levantados 

pelos autores e seus respectivos valores. 
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Tabela 7 – Percentual por classes dos RCC gerados na cidade de Fortaleza, Ceará 

CLASSES DOS RCC TIPOS DOS RCC PERCENTUAL 

Classe A 

Argamassa 22,00 
Concreto 15,6 

Tijolo branco 10,4 
Areia e solo 24,6 

Cerâmica vermelha 14,4 
Cerâmica de revestimento 6,3 

Total 93,40 

Classe B 
Outros (plástico, papelão, madeira, vidro, ferro) 1,4 

Gesso 5,0 
Total 6,40 

Classe C Espuma, couro e tecido 0,02 
Classe D Embalagem de tinta, solvente e amianto 0,20 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados de Cabral e Lima, 2013. 

Costa et al. (2014) fizeram um trabalho similar utilizando a cidade de João Pessoa 

como local de estudo. Apresentaram a estimativa do indicador de quantidade de RCC 

bruto gerado por m² de área construída, que correspondeu a 93,9 kg.mˉ². O percentual 

do RCC classe A no total de RCC gerado foi obtido por meio dos valores médios 

encontrados em outros trabalhos, sendo 93% o valor considerado. A massa unitária 

de RCC no estado bruto obtida foi de 1.025 kg.mˉ³. 

Os dados e indicadores que foram levantados nos trabalhos citados formam uma base 

informacional que podem auxiliar na gestão do RCC de cada cidade, tornando 

possível a escolha das melhores tecnologias e políticas para cada local. No que se 

referem à reciclagem, os indicadores citados e outros relativos aos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos também são importantes para o melhor planejamento da 

atividade. 

3.3.2 Indicadores de desempenho ambiental para uma unidade de reciclagem de 

RCC  

A atividade da construção civil produz significativos impactos ao meio ambiente, a 

extração de recursos naturais para produção de agregados, o processamento desses 

recursos e seu transporte, consumo de água e energia, emissão de ruído, material 

particulado e CO2, grande geração de resíduos, diminuição da vida útil de aterros 

acarretada pela geração dos resíduos, disposição inadequada dos RCC no meio 

urbano são exemplos desses impactos. 
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Para a mitigação desses impactos negativos, se faz necessário o aprimoramento dos 

processos que podem levar à redução da geração de RCC e, quando isso não for 

possível, à sua valorização. No caso dos RCC classe A pode-se buscar a melhoria do 

processo de reciclagem por meio do uso de indicadores, que permitirão o melhor 

entendimento do processo e a avaliação do seu estágio de desenvolvimento.  

Melo (2011) coloca em seu trabalho alguns dos impactos ambientais que as unidades 

de reciclagem de RCC estudadas podem gerar, como a emissão de material 

particulado e ruído, originada pelo processo da reciclagem e a proximidade da unidade 

de reciclagem aos corpos d’água. 

Evangelista (2009) mostra alguns indicadores relacionados à outros impactos 

ambientais que uma unidade de reciclagem pode gerar como consumo de energia, 

extração de matéria prima e resíduos destinados a aterros ou dispostos 

irregularmente. Esses impactos são mostrados no Quadro 7, como indicadores. 

Quadro 7 – Indicadores de desempenho ambiental 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA4 

Quantidade de agregado natural que deixou de ser consumido m³ 
Quantidade de RCC que deixou de ser destinada a aterros ou foi 
disposta irregularmente 

m³ 

Consumo de energia Watts 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Evangelista, 2009. 

Cardoso (2004) propõe indicadores ambientais de produção mais limpa utilizados em 

diferentes iniciativas que podem ser também relacionados à reciclagem dos RCC, 

conforme informado no Quadro 8. 

Quadro 8 – Indicadores de desempenho ambiental levantados por Cardoso, 2004 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Consumo total de água m³ 
Consumo de água por unidade de produto m³/t 
Percentual de água reusada e reciclada com relação ao consumo total % 
Consumo total de energia kW/h 
Consumo de energia por unidade de produto kWh/t 
Percentual de uso de energia de fontes renováveis em relação ao 
consumo total de energia. 

% 

Consumo matéria prima por unidade de produto t/t 
Quantidade de resíduos gerados por unidade de produto t/t 
Quantidade de emissões atmosféricas por unidade de produto m³/t 
Quantidade de material reciclado e reusado por unidade de produto t/t 
Potencial de aquecimento global e quantidade de CO2 equivalente T CO2 equiv. 

Fonte: Cardoso, 2004. 

                                                 
4 As unidades de medida correspondem às utilizados no trabalho de Evangelista, 2009. 
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A Norma Brasileira ISO 14.031/2004 também destaca exemplos de indicadores de 

desempenho ambiental, porém não define as unidades de medidas que estão 

relacionadas a cada indicador. 

Quadro 9 – Exemplos de indicadores de desempenho ambiental encontrados na NBR ISO 
14.031 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Quantidade de energia utilizada por ano ou por unidade de produto - 
Quantidade de resíduos gerados por ano ou por unidade de produto - 
Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis 
produzidos por ano 

- 

Quantidade de resíduos para disposição - 
Quantidade de resíduos armazenados no local - 
Quantidade de resíduos convertidos em material reciclável por ano. - 
Quantidade de emissões específicas por ano - 
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto - 
Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera - 
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da 
camada de ozônio 

- 

Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança 
climática global 

- 

Quantidade de material destinado para o aterro sanitário por unidade 
de produto 

- 

Ruído medido em determinado local - 
Quantidade de vibração emitida - 
Média ponderada dos níveis de ruído no perímetro da instalação da 
unidade de reciclagem 

- 

Fonte: ABNT, 2004. 

Yuan (2013) levantou 30 indicadores que representam a efetividade da gestão dos 

RCC, entre eles, alguns podem ser aplicáveis às unidades de reciclagem de RCC para 

identificar o desempenho ambiental como emissão de ruído e poluição do ar. Yeheyis 

(2012) também levantou alguns indicadores que podem estar relacionados ao 

desempenho ambiental de uma unidade de reciclagem de RCC, como: emissões 

atmosféricas e água evitada a partir das instalações do gerenciamento de resíduos.  

Carpenter et al. (2012) fizeram um estudo sobre opções de gerenciamento dos RCC, 

entre essas opções está a reciclagem, levantando indicadores relacionados ao 

desempenho ambiental para essa opção, como gases de efeito estufa emitidos, 

emissões atmosféricas e consumo de energia. Coelho e Brito (2013) realizaram a 

análise ambiental de uma unidade de reciclagem de grande porte de RCC por meio 

dos indicadores de consumo de energia primária e emissões de CO2.  
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3.3.3 Indicadores de desempenho operacional para uma unidade de reciclagem 

de RCC 

Os indicadores de desempenho operacional de uma unidade de reciclagem de RCC 

estão relacionados, essencialmente, ao modo que se desenvolvem as etapas do 

processo. Um dos principais indicadores está relacionado à capacidade de produção 

dessa unidade. Para a unidade aproximar-se a sua capacidade produtiva máxima é 

necessário que as etapas do processo estejam intercorrendo de maneira satisfatória, 

ou seja, que nos processos da reciclagem não estejam ocorrendo fatores que 

impeçam seu bom funcionamento, como por exemplo, peças de equipamentos 

quebradas, espaço de armazenamento não compatível com a quantidade de RCC 

gerados e agregados reciclados produzidos, entre outros. 

Os indicadores utilizados para a análise do desempenho operacional de unidades de 

reciclagem vão diferir de acordo com o porte das unidades, visto que as etapas que 

vão compor o processo de reciclagem dos RCC não serão as mesmas em unidades 

de portes diferentes. Quanto menor o porte de uma unidade, menor a quantidade de 

processos existentes. 

Melo (2011) apresenta o esquema do processo produtivo das unidades de reciclagem 

investigadas em sua pesquisa (Figura 3). As unidades estão localizadas na região 

nordeste do Brasil e podem ser consideradas de médio ou grande porte, pois a 

capacidade produtiva delas variava entre 20 e 50 t/h e utilizavam mais de um 

equipamento.  

O processo produtivo de uma URPP de RCC é similar ao apresentado na Figura 3, 

porém possui menos etapas e essas são realizadas de forma mais simples, além 

disso, não há geração de rejeitos no processo, já que o material é segregado no local 

de geração. Os materiais considerados por Melo, 2011 como rejeitos são recicláveis 

e o ciclo desses materiais poderia estar descrito no processo também. 
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Figura 3 – Processo produtivo das usinas de reciclagem estudadas por Melo (2011) 

 

Fonte: Melo, 2011. 

Evangelista (2009) apresentou alguns indicadores relacionados à geração de RCC e 

ao desempenho operacional e financeiro da reciclagem de RCC em alguns canteiros 

de obras estudados. Os indicadores levantados são mostrados no Quadro 10.  

Quadro 10 – Indicadores de desempenho operacional adaptados de Evangelista, 2009 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA5 

Produtividade do equipamento reciclador m³/h 
Volume total de resíduos classe A m³ 
Volume total de agregado reciclado m³ 
Relação entre volume de agregado reciclado e volume do 
resíduo classe A 

adimensional 

Volume de areia m³ 
Volume de brita m³ 
Perda m³ 
Quantidade de pessoas envolvidas na reciclagem - 
Tempo de produção H 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Evangelista, 2009. 

Alguns dos indicadores elaborados por Meira et al. (2007) para o sistema de gestão 

de RCC podem ser utilizados para o processo de reciclagem dos RCC e análise do 

seu desempenho operacional. Esses indicadores são mostrados no Quadro 11. 

Quadro 11 – Indicadores elaborados por Meira et al., 2007 aplicáveis ao processo de 
reciclagem de pequeno porte, quanto ao seu desempenho operacional 

INDICADOR UNIDADE DIMENSIONAL 

Horas de treinamento por quantidade de operários - 
Volume total de material reaproveitado por volume total de 
resíduos gerados no período 

% 

 continua 

                                                 
5 As unidades de medida correspondem às utilizadas no trabalho de Evangelista, 2009. 
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Quadro 11 (Conclusão)  

INDICADOR UNIDADE DIMENSIONAL 

Volume total de resíduo reciclado por volume total de resíduo 
gerado 

% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Meira et al., 2007. 

Melo (2011) levantou questões como o uso dos equipamentos de segurança e 

treinamentos de primeiros socorros e combate a incêndio oferecido aos funcionários 

que realizam a reciclagem, tais parâmetros podem ser traduzidos em pontos positivos 

ou negativos do processo de reciclagem, visto que o colaborador melhor capacitado 

e treinado desenvolve as atividades com melhor qualidade. A autora levantou também 

se o recebimento de RCC nas unidades foi acompanhado pela CTR, a ausência desse 

documento é considerada uma falha operacional e informalidade do processo. 

Melo (2011) citou as fases da reciclagem que ocorrem nas unidades por ela 

estudadas, apresentadas na Figura 3 desse mesmo item, entre elas estão: a recepção 

e análise visual dos resíduos recebidos; transporte interno; armazenamento; pré-

beneficiamento; triagem; beneficiamento; processamento; transporte; e 

armazenagem dos produtos gerados. Para algumas das fases do processo produtivo 

a autora levantou indicadores e informações acerca dos procedimentos operacionais 

envolvidos no processo, tais indicadores são mostrados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Indicadores para desempenho operacional 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Tempo gasto com triagem H 
Tempo gasto com pré-redução do RCC classe A H 
Velocidade de moagem kg/min 
Capacidade de produção t/h 
Produção por área kg/h/m² 
Existência de triagem de metais no equipamento SIM ou NÃO 
Existência de dispositivo para controle de ruído SIM OU NÃO E QUAL? 
Existência de dispositivo para controle de vibração SIM OU NÃO E QUAL? 
Controle do ar por meio de lavagem ou dosagem SIM OU NÃO 
Consumo médio de energia kwt/h 
Quantidade de máquinas e equipamentos - 
Tipos de agregados reciclados produzidos - 
Existência de cobertura nas áreas de armazenamento SIM OU NÃO 
Realização de treinamento para operação SIM OU NÃO 
Realização de treinamento de emergência SIM OU NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Melo 2011. 

Cardoso (2004), além de levantar indicadores de desempenho ambiental em seu 

trabalho sobre produção mais limpa, estabeleceu indicadores que podem 

corresponder ao desempenho operacional de uma unidade de reciclagem de RCC. 

Os indicadores estão no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Indicadores relacionados à Produção Limpa 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Média do número de horas de treinamento realizado por empregado H 
Percentual de funcionários treinados % 

Fonte: Cardoso, 2004. 

Yeheyis (2012) em sua pesquisa sobre a gestão dos RCC no Canadá levantou alguns 

indicadores, entre eles, alguns relacionados ao desempenho operacional de uma 

unidade de reciclagem de RCC, como quantidade de RCC gerado e quantidade de 

RCC reciclado e aterrado.  

3.3.4 Indicadores de desempenho financeiro para uma unidade de reciclagem de 

RCC 

Esguícero (2010) afirma que os indicadores financeiros são resultado de cálculos dos 

gastos realizados com a expectativa de obtenção de futuros benefícios. Para análises 

financeiras detalhadas, é necessário considerar a quantia gasta na produção do 

agregado reciclado, esse custo total inclui custos explícitos e implícitos, custos fixos e 

variáveis e receita obtida pela venda do agregado reciclado. 

Os estudos encontrados na literatura, que abordam esse tema, variam quanto ao 

detalhamento da análise financeira em unidades de reciclagem de RCC, alguns 

levantam apenas certos custos fixos como mão de obra e aluguel do espaço para 

realização da reciclagem e outros levantam os custos fixos e variáveis, como custo do 

consumo de energia elétrica, por exemplo. 

Júnior et al. (2004) consideraram importante o levantamento da estimativa da 

quantidade de RCC que a unidade de reciclagem irá receber para processamento, 

além dessa quantificação foi levantado o custo para implantação da unidade. Os 

indicadores financeiros utilizados em sua pesquisa estão detalhados no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Indicadores de desempenho financeiro para unidades de reciclagem de RCC 
levantados por Júnior et al. (2004) 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Custo de implantação da unidade de reciclagem6 R$ 
Despesa mensal com pessoal R$ 
Consumo de energia elétrica R$/ano 
Consumo de água R$/ano 
Combustível da pá carregadeira R$/ano 
Manutenção da unidade de reciclagem R$/ano 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Júnior et al., 2004. 

Por meio dos indicadores utilizados por Júnior et al. (2004), os autores consideraram 

em seu trabalho a receita anual e o Valor Presente Líquido para obtenção dos 

resultados acerca da viabilidade econômica da unidade de reciclagem analisada. 

Os indicadores empregados por Meira et al. (2007) podem ser utilizados para o 

processo de reciclagem dos RCC e análise do seu desempenho financeiro também, 

tais indicadores foram relacionados no Quadro 15. 

Quadro 15 – Indicadores elaborados por Meira et al., aplicáveis ao processo de reciclagem 
de pequeno porte quanto ao seu desempenho financeiro 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Custo financeiro com coleta e remoção dos resíduos do canteiro R$/semana ou R$/mês 
Custo financeiro relativo com coleta e remoção dos resíduos do 
canteiro7 

% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Meira et al., 2007. 

Manfrinato et al. (2008) também colocam a necessidade de quantificar a geração de 

RCC prevista para ser processada na unidade de reciclagem e os investimentos 

necessários para construção dessa unidade. Esses autores, além de estimarem a 

quantidade de RCC, levantaram algumas informações e indicadores financeiros 

relativos à implementação de uma unidade de reciclagem. Esses indicadores foram 

organizados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Indicadores financeiros relativos à implementação de uma unidade de reciclagem 
de RCC levantados por Manfrinato et al. (2008) 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Valor da área de instalação da unidade (investimento inicial) R$ 
Mão de obra R$ 
Consumo de energia elétrica R$/kw.h 
 continua 

                                                 
6 O custo de implantação da unidade de reciclagem considerou os custos com pá carregadeira, com a 
unidade de britagem, área de 11.000 m² e infraestrutura. 
7 O seguinte indicador é obtido por meio do custo total financeiro da obra ou empresa com deposição, 

coleta e remoção de resíduos dividido pelo custo total financeiro da obra ou empresa com deposição, 
coleta e remoção de resíduos no ano anterior. 
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Quadro 16 (Conclusão)  

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA 

Consumo de água R$/m³ 

Manutenção de equipamentos 
3% do valor de investimento 

inicial (MAQBRIT) 
Custo com a compra de agregado natural R$ 
Custo com destinação dos RCC R$ 
Venda do excedente de material reciclável produzido R$ 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Manfrinato et al., 2008. 

A partir dos indicadores citados no Quadro 16, Manfrinato et al. (2008) levantaram 

outros indicadores, como a Taxa de Atratividade – TMA8 o Valor Presente Líquido - 

VPL 9 , Taxa Interna de Retorno - TIR 10  e Payback 11  para concluir o estudo de 

viabilidade econômica de implantação da unidade de reciclagem em seu estudo de 

caso. 

Evangelista (2009) levantou alguns dados financeiros relacionados à reciclagem de 

RCC realizada em canteiros de obras, sua pesquisa utilizou diferentes métodos para 

analisar alguns estudos de caso. Os dados levantados foram listados no Quadro 17, 

como indicadores. 

Quadro 17 – Indicadores para o desempenho financeiro 

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA12 

Custo com transporte para disposição do RCC R$ 
Custo com a aquisição de agregado natural R$ 
Custo com disposição do RCC em área de bota fora R$ 
Custo com mão de obra direta (a) R$/H 
Custo com equipamentos e ferramentas (b) R$ 
Custo para produção do agregado reciclado13 R$ 
Economia por m³ de resíduo britado R$/m³ 
Custo com manutenção da central de reciclagem (c) R$ 
Custo com consumo de energia (d) R$/watts 
Economia no custo da obra14 R$ 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Evangelista, 2009. 

                                                 
8 A TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera ideal para obter ganhos financeiros. 
9 O VPL tem como finalidade determinar um valor no instante considerado inicial, a partir de um fluxo 
de caixa formado de uma série de receitas e despesas descontadas pela TMA, quando o VPL é menor 
que 0 o projeto torna-se inviável. 
10 TIR é a taxa de juros que iguala a zero o valor presente líquido de um projeto, para o projeto ser 
viável a TIR tem que ser maior que a TMA. 
11 É o prazo de recuperação do investimento. 
12 As unidades de medida correspondem às utilizados no trabalho de Evangelista, 2009. 
13 O custo para produção do agregado envolve os indicadores (a), (b), (c) e (d) apresentados no  

Quadro 17. 
14 A economia no custo da obra foi calculada pela autora de duas formas, a primeira forma foi calculada 
através da soma do custo do agregado natural com o valor para transportar o resíduo para o local de 
disposição e a segunda forma foi calculada através do valor relativo ao custo do agregado natural (m³), 
acrescido do valor para bota fora de entulho (m³) subtraído do custo para produção do agregado 
reciclado (m³). 
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Melo (2011) levantou o indicador custo do terreno para implantação da unidade de 

reciclagem do RCC, que pode ser adquirido ou alugado e apresentou valores 

cobrados para disposição do RCC nas unidades estudadas, mostrados no Quadro 18. 

Quadro 18 – Valores cobrados pela disposição dos RCC nas usinas15 

UNIDADES VALOR  

VEÍCULOS 

 Caçambas Poliguindastes 

 Toco 
6 t 

Truck 
12 t 

Simples 
3 t 

Duplo 
6 t 

Triplo 
9 t 

Unidade A - - - - - 
Unidade B R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 20,00 
Unidade C - - - - - 

Unidade D¹ 
R$ 16,86 R$ 31,14 R$ 7,78 R$ 15,57 R$ 23,35 
- - R$ 15,57² R$ 31, 14 R$ 46,71 

¹ Preço estipulado de R$ 3,00 por m³. Massa específica utilizada para conversão de 1.156kg/m³ 
(SALVADOR, 2009 apud MELO, 2009). 
² Preços estipulados em R$ 6,00 por m³ para RCC com presença de contaminantes em percentuais 
elevados. 

Fonte: Melo, 2011. 

Yuan (2012) levantou um indicador bastante amplo, que pode ser aplicável a unidades 

de reciclagem de RCC para identificar o desempenho financeiro, como custo da 

reciclagem do resíduo. Yeheyis (2012) estabeleceu alguns indicadores que podem 

estar relacionados ao desempenho financeiro de uma unidade de reciclagem de RCC, 

como custo de disposição dos RCC, custo de manutenção e operação das instalações 

de reciclagem e consumo de combustível. Coelho e Brito (2012) fizeram um estudo 

de viabilidade econômica de uma unidade de reciclagem de grande porte, levantando 

indicadores para o desempenho econômico, entre eles, custos iniciais, de operação, 

manutenção, mão de obra e transporte. 

A revisão de literatura sobre indicadores de desempenho para unidades de reciclagem 

de RCC de pequeno porte permite constatar que poucos trabalhos se referem ao 

desempenho de unidades ou à reciclagem de pequeno porte com características 

semelhantes às estabelecidas nesse trabalho. No entanto, parte dos indicadores 

encontrados nos trabalhos científicos sobre unidades de reciclagem podem ser 

adaptados ou utilizados para as unidades de pequeno porte, desde que sejam 

consideradas as peculiaridades dessa escala, conforme estabelecido nessa pesquisa. 

  

                                                 
15 O valor do salário mínimo mensal no ano de 2009 correspondia a R$ 465,00, no ano de realização 
desse trabalho, 2017, o valor está correspondendo a R$ 937,00. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Descrição geral da pesquisa 

A pesquisa pode ser caracterizada, quanto ao seu objetivo, análise do desempenho 

de uma unidade de pequeno porte de reciclagem, como exploratória e quali-

quantitativa. Quanto aos instrumentos de pesquisa utilizados, a pesquisa envolveu 

observações e entrevistas não estruturadas para caracterização do processo de 

reciclagem e possíveis adequações no momento da seleção dos indicadores; coleta 

de dados primários e secundários para alimentação dos indicadores; e um estudo de 

caso instrumental, buscando compreender melhor um caso para conhecimento melhor 

do problema da pesquisa (Alves, 2003; Barros e Lehfeld, 2000; Lakatos e Marconi, 

2003; Rudio, 2004). 

Com base nos objetivos foi elaborado o desenho da pesquisa, representado na Figura 

4. 

Figura 4 – Estruturação das etapas e técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Autora, 2015. 

4.2 Local do Estudo de Caso 

Quatro obras nas quais o processo de reciclagem no próprio canteiro estava previsto 

ou em execução no ano de 2015 foram indicadas para realização da pesquisa por 

empresa de engenharia de grande porte com experiência na construção de conjuntos 

habitacionais financiados pelo Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida.  
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As obras localizavam-se nos municípios de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e 

Lauro de Freitas, na Bahia. Foi realizada uma visita em cada obra para seleção da 

unidade que tivesse melhores condições para o acompanhamento do processo de 

reciclagem. No Quadro 19 são elencados alguns aspectos de cada obra que foram 

utilizados como critérios para escolha do local de estudo de caso. 

Quadro 19 – Critérios para escolha do local de estudo de caso 

                            MUNICÍPIOS 
ASPECTOS 

Salvador/BA 
Lauro de 

Freitas/ BA 
Camaçari/ 

BA 
Feira de 

Santana/ BA 

Realização da reciclagem 
Sem previsão Com 

previsão 
Realizando Realizando 

Distância 14 km 30 km 50 km 110 km 
Solicitude do gerente da obra Boa Regular Regular Boa 
Fase da obra Superestrutura Fundação Revestimento Fundação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

A única obra com a reciclagem no início da operação foi aquela localizada em Feira 

de Santana, as obras de Salvador e Lauro de Freitas ainda não tinham a reciclagem 

em execução, portanto foram descartadas. A obra no município de Camaçari estava 

numa etapa final e findaria o processo de reciclagem em poucos meses, o que era 

incompatível com o cronograma da pesquisa. Por conseguinte, a obra do município 

de Feira de Santana foi escolhida.  

O local escolhido para acompanhamento do processo de reciclagem foi uma obra de 

construção de um condomínio de apartamentos, localizado no município de Feira de 

Santana, Bahia, nas coordenadas geográficas -12.264492 e -38.925995. O apêndice 

D apresenta a localização em planta de forma mais detalhada, o qual é possível 

identificar a área de estudo no município e numa escala local. As características da 

obra são descritas no Quadro 20. 

Quadro 20 – Características da obra do condomínio habitacional 

CARACTERÍSTICAS  

Área total do terreno 36.511,19 m² 
Área construída 36.586,70 m² 
Total de unidades 728 
Total de garagens 728 vagas 
Tipologia da construção 20 blocos / 4 pavimentos 

Tipologia das unidades 
559 apt. c/ 2 quartos – 42-51 m² 

145 apt. c/ 2 quartos e suíte – 47-48 m² 
24 apt. c/ 2 quartos (PNE) – 47 m² 

Método construtivo Alvenaria estrutural com lajes pré-moldadas içadas 
Área adjacente alugada 11.900 m² 
Nº de funcionários/Porte da empresa 139/Grande 

Fonte: Sítio eletrônico da construtora responsável pela obra em estudo e autora, 2015. 
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Adjacente ao espaço da obra, uma área foi alugada para fabricação de lajes pré-

moldadas, armazenamento dos RCC, funcionamento de uma fábrica de blocos e a 

reciclagem dos RCC classe A. O apêndice E mostra o canteiro de obras e ao fundo 

do canteiro, destacado por um polígono vermelho, a área adjacente destinada aos 

serviços citados. 

4.3 Descrição do processo de reciclagem 

Para descrever o local e o processo de reciclagem foram realizadas 4 visitas à obra, 

nas quais foram desenvolvidas as atividades descritas na linha do tempo da Figura 5. 

Figura 5 – Linha do tempo das visitas para descrição do processo de reciclagem 

     VISITAS REALIZADAS PARA DESCRIÇÃO DO LOCAL E OBJETO DE ESTUDO DE CASO 

 1ª 2 ª 3 ª 4 ª 

DATA 06/11/2014 17/12/2014 30/01/2015 06/02/2015 

ATIVIDADES 

- Reconhecimento 
da área e etapa da 

obra; 
- Registros 

fotográficos; 
- Levantamento de 

informações sobre o 
layout da unidade 
de reciclagem e 

processo de 
reciclagem. 

- Levantamento dos 
equipamentos 
utilizados na 
reciclagem; 

- Solicitação de 
cronograma e plantas 

da área junto à 
gerência da obra. 

- Levantamento de 
custos com a equipe 

gerenciamento de 
resíduos da obra; 

- Prospecção acerca 
dos métodos de 

obtenção de 
possíveis indicadores 

a serem aplicados. 

- Conversas 
informais com os 

colaboradores 
(entrevistas não 
estruturadas). 
- Pré-teste de 

levantamento dos 
indicadores pré-
selecionados. 

Fonte: Autora, 2016. 

As visitas foram acompanhadas pela Coordenadora de Qualidade e Meio Ambiente 

da região Nordeste da MRV Engenharia ou pela Gestora de Resíduos da obra. Os 

pesquisadores tiveram permissão para desenvolver algumas atividades dentro do 

espaço, como registros fotográficos e entrevistas não estruturadas. Essas entrevistas 

ocorreram de forma não estruturada, com a finalidade de levantar dados referentes 

ao processo operacional e aos custos financeiros relacionados à reciclagem. 

4.3.1 Caracterização dos resíduos da construção civil 

Os RCC recebidos na área de armazenamento da unidade de reciclagem foram 

caracterizados por meio de observação visual e análises baseadas em normas 

brasileiras. Realizou-se a determinação da composição gravimétrica, a determinação 

da composição granulométrica e a massa unitária em estado solto dos RCC, de modo 
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a permitir inferências quanto a possíveis influências dessas características no 

processo. 

A coleta de RCC foi realizada nos dias 09, 17 e 27/11/2015, na área de 

armazenamento da unidade de reciclagem, foram coletadas 3 amostras de RCC em 

duplicata de cada lote recebido. A amostragem foi realizada de acordo com a NBR 

10.007 (ABNT, 2004). 

As amostras foram retiradas da pilha de RCC acumulada na baía de armazenamento 

da unidade de reciclagem, Figura 6 (a), ou áreas próximas à unidade de reciclagem, 

em pelo menos três seções (topo, meio e base), em cada seção, foram coletadas 

quatro alíquotas, com o amostrador (pá), Figura 6 (b).  Essas amostras foram 

colocadas em uma lona, misturadas e quarteadas, Figura 7 (a), (b) e (c). A amostra 

composta final apresentava quantidade suficiente para completar o recipiente de 

volume conhecido (aproximadamente 0,04 m³ ou 40 litros), Figura 8.   

Figura 6 – (a) Área de armazenamento de RCC da unidade de reciclagem e (b) Pá 
utilizada como amostrador na coleta das amostras de RCC 

  

(a) (b) 

Fonte: Autora, 2015. 
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Figura 7 – Coleta das amostras de RCC em área próxima a unidade de reciclagem 
da obra: (a) colocação das amostras em lona; (b) mistura; e (c)  quarteamento 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Autora, 2015. 

Figura 8 – Recipientes de volume aproximado a 0,04 m³ ou 40 L utilizados nas coletas de 
RCC 

 

Fonte: Autora, 2015. 

A determinação da massa unitária do RCC em estado solto foi realizada com base na 

NBR NM 45 (ABNT, 2006). A partir das amostras coletadas, os recipientes de volume 

conhecido foram preenchidos com os resíduos e pesados em uma balança de marca 

Ramuza DP-200, com capacidade de 200 kg e precisão de 50 g. Esse procedimento 

ocorreu nos mesmos dias de coleta das amostras de resíduos no próprio canteiro de 

obra.  
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Após a realização da determinação de massa unitária, as amostras dos resíduos 

foram transportadas para a Universidade Federal da Bahia, onde foram realizados os 

ensaios para determinação de composição gravimétrica e granulométrica. 

O ensaio de determinação gravimétrica foi realizado no Laboratório Experimental de 

Saneamento (LABEXSAN), no período de dezembro de 2015. A metodologia utilizada 

foi baseada em procedimentos encontrados na literatura científica (Cabral e Lima, 

2013; Ramos, 2007; Santos, 2016; Tessaro et al, 2012). Os componentes da amostra 

foram identificados e pesados por tipo para identificação do percentual existente de 

cada um no total das amostras. 

O ensaio de determinação da composição granulométrica foi realizado no Laboratório 

de Geotecnia Ambiental (GEOAMB), nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016. A 

metodologia utilizada foi baseada na NBR NM 248/2003 (ABNT, 2003). As amostras 

foram secadas em estufa à 100-105°C, por 24 horas, após chegarem a temperatura 

ambiente, as amostras foram passadas nas peneiras recomendadas pela Norma ou 

em peneiras com abertura próxima às recomendadas na Norma e a parte retida em 

cada peneira foi pesada para identificação do percentual retido em massa por cada 

peneira e elaboração das curvas granulométricas das amostras. 

4.3.2 Caracterização dos agregados reciclados 

Os agregados reciclados produzidos no processo de reciclagem observado foram 

caracterizados por meio de análises de laboratório estabelecidas na NBR 15.116 

(ABNT, 2004) a fim de concluir sobre a possibilidade do uso desses agregados para 

a produção de concreto sem função estrutural ou em pavimentação. 

A amostragem foi realizada com base na NBR NM 26 (ABNT, 2001), em pilhas, foram 

retiradas 18 alíquotas de 10 kg de cada pilha de agregados, recolhidas de diferentes 

pontos no topo, no meio e na base, para compor a amostra final. As amostras foram 

acondicionadas em big bags e encaminhadas para laboratórios de ensaios e análises 

especializados. 

Foram coletadas duas amostras de agregado graúdo e duas amostras de agregado 

miúdo de diferentes lotes, cada uma com 180 kg, totalizando 4 amostras denominadas 

AG1 (amostra de agregado graúdo do lote 1), AG2 (amostra de agregado graúdo do 
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lote 2), AM1 (amostra de agregado miúdo do lote 1) e AM2 (amostra de agregado 

miúdo do lote 2). 

As análises foram realizadas em duplicata e estão listadas no Quadro 21, indicando 

as Normas as quais indicam a metodologia utilizada para a execução de cada análise. 

Quadro 21 – Análises realizadas para caracterização dos agregados reciclados produzidos 
na reciclagem de RCC de pequeno porte 

ANÁLISE 
AGREGADO 

MÍUDO 
AGREGADO 

GRAÚDO 
NORMA A SER 

UTILIZADA 

Determinação da composição granulométrica x x NBR 248/2003 
Teor de material passante na peneira de 
0,42mm 

x  NBR 7181/1984 

Teor de materiais não minerais  x x 

NBR 
15.116/2004 – 

anexo B 
NBR 

15.116/2004 – 
anexo A 

Absorção de água x x 

NBR NM 
30/2001 
NBR NM 
53/2003 

Teor de material passante na peneira de 75 
µm 

x x 
NBR NM 
46/2003 

Determinação do índice de forma (método 
paquímetro) 

 x NBR 7809/2006 

Determinação do teor de argila em torrões e 
materiais friáveis 

x x NBR 7218/2010 

Determinação de sais, cloretos e sulfatos x  NBR 9917/2009 
Índice de Suporte Califórnia x x NBR 9895/1987 

Fonte: Elaboração da autora com base na NBR 15.116/2004, 2016. 

4.4 Seleção de Indicadores de desempenho 

O processo de seleção de indicadores foi realizado em três etapas, resumidas na 

Figura 9 e detalhadas em seguida. 

Figura 9 – Ilustração das etapas de seleção dos indicadores de desempenho 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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Com base na literatura científica sobre gestão de RCC e reciclagem, identificaram-se 

indicadores relacionados ao desempenho ambiental, financeiro e operacional de uma 

URPP de RCC classe A. Os indicadores foram analisados, selecionando-se aqueles 

que atendiam aos critérios relacionados no Quadro 22. 

O levantamento realizado na literatura científica ocorreu por meio de plataformas 

como a de periódicos da Capes e banco de teses e dissertações de algumas 

universidades do país, sítios eletrônicos de associações relacionadas aos RCC e 

legislação também referente ao tema. Buscou-se priorizar os trabalhos publicados a 

partir do ano de 2010, de forma a obter dados e informações mais atualizadas. 

Com base nos critérios de seleção de indicadores da literatura revisada (Von Sperling 

e Von Sperling, 2013; Meira et al., 2007; Sistema FIRJAN, 2008; MMA, 2014; Mália et 

al., 2013; Cardoso, 2004) elaborou-se o Quadro 22 com critérios de seleção de 

indicadores para unidades de reciclagem de pequeno porte de RCC, de acordo com 

o objetivo pretendido nesta pesquisa. 

Quadro 22 – Critérios de seleção para indicadores de desempenho para URPP de RCC 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO REFERÊNCIA 

Coerência com o objeto de estudo Von Sperling e Von Sperling, 2013 

Viabilidade tecnológica, econômica e temporal 
para medir os desempenhos pretendidos 

Sistema FIRJAN, 2008 

Facilidade de acesso aos dados primários Von Sperling e Von Sperling, 2013 

Confiabilidade da fonte Von Sperling e Von Sperling, 2013 

Ser passível de enquadramento nas categorias 
desempenho ambiental, financeiro ou operacional  

MMA, 2014 

Fonte: Autora, 2015. 

Foram realizadas 4 visitas à campo para conhecimento do objeto de estudo de modo 

a obter subsídios para uma avaliação de adequação dos indicadores selecionados na 

literatura com as características da unidade de reciclagem investigada.  

A segunda etapa da seleção dos indicadores consistiu numa reunião com 

pesquisadores do Grupo de Resíduos Sólidos e Efluentes (GRSE) da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) para uma primeira apreciação e seleção dos indicadores 

levantados na literatura.  

O Grupo foi escolhido devido à acessibilidade, experiência profissional, experiência 

em pesquisa e disponibilidade dos integrantes para uma reunião presencial e para 

participação na segunda etapa de seleção dos indicadores realizada por consulta via 
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meio eletrônico (e-mail), que ocorreu no sentido de esclarecer dúvidas quanto às 

respostas obtidas na primeira etapa. 

A terceira etapa da seleção dos indicadores consistiu na apreciação dos indicadores 

pré-selecionados por um grupo de especialistas pesquisadores, membros da rede 

nacional da pesquisa Metodologias e Tecnologias para a Gestão Sustentável de 

Resíduos Sólidos: Ênfase na Redução e Valorização em Ambientes Urbanos – 

TECRESOL, que engloba a temática da valorização dos RCC. Essa rede é formada 

por cinco instituições de pesquisa, entre elas: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS). 

A apreciação dos indicadores pela rede de pesquisa ocorreu nas datas de 13 e 14 de 

agosto do ano de 2015. Essa apreciação foi baseada nos mesmos critérios de seleção 

mencionados no Quadro 22, considerando a adequação dos indicadores em cada 

categoria de desempenho. 

Inicialmente foi feita uma explicação dos objetivos do trabalho, a descrição do objeto 

de estudo e, em seguida, forneceu-se o documento, constante no Apêndice A, no qual 

há a finalidade da pesquisa, quadros com os indicadores pré-selecionados e um 

espaço para resposta da questão: O INDICADOR PERMITE A DESCRIÇÃO DO 

DESEMPENHO PRETENDIDO? A resposta era objetiva (sim/não), no entanto, havia 

possibilidade de inclusão de comentários ou sugestões. 

Após a realização da 3ª etapa de seleção dos indicadores foram necessárias trocas 

de mensagens eletrônicas com os especialistas para esclarecimentos de dúvidas e 

complementação das repostas. Ao fim das etapas realizadas, consolidou-se e 

analisou-se as respostas obtidas. Os indicadores com 50% de aceitação entre os 

participantes foram considerados como os mais relevantes para o trabalho e foram 

selecionados. 

A formação e área de atuação dos especialistas que participaram da segunda e 

terceira etapa de seleção dos indicadores estão descritas no Quadro 23. 
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Quadro 23 – Formação e área de atuação dos especialistas participantes da segunda e 
terceira etapa de seleção de indicadores 

 ETAPA FORMAÇÃO 

ESPECIALISTA 1 1 
Engenheiro(a) Civil, Mestre(a) e Doutor(a) em Engenharia 

Hidráulica e Saneamento, Pós-Doutor(a) em Resíduos 
Sólidos. 

ESPECIALISTA 2 1 
Engenheiro(a) Civil, Especialista em Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos, Mestre(a) e Doutor(a) em Engenharia 

Civil e Hidráulica. 

ESPECIALISTA 3 1 
Engenheiro(a) Civil, Mestre(a) em Arquitetura e Urbanismo, 

Doutor(a) em Engenharia Civil. 

ESPECIALISTA 4 1 
Engenheiro(a) Sanitarista e Ambiental, Residente em 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia/UFBA 

ESPECIALISTA 5 2 
Engenheiro(a) Civil, Mestre(a) e Doutor(a) em Engenharia 

Hidráulica e Saneamento. 

ESPECIALISTA 6 2 
Engenheiro(a) Sanitarista, Mestre(a) e Doutor(a) em 

Hidráulica e Saneamento. 

ESPECIALISTA 7 2 

Engenheiro(a) Civil, Especialista em Administração Pública, 
Engenharia Sanitária e Diploma de Estudos Sobre 

Desenvolvimento, Mestre(a) em Engenharia Hidráulica e 
Saneamento e Doutor(a) em Engenharia. 

ESPECIALISTA 8 2 
Engenheiro(a) Agrônomo, Mestre(a) e Doutor(a) em 

Ciências, Pós-Doutor(a) em Engenharia. 

Fonte: Autora, 2015. 

4.5 Procedimento para o levantamento de dados e informações para 

composição dos indicadores 

O levantamento de dados primários foi realizado por meio do acompanhamento diário 

do processo de reciclagem no canteiro de obra, nos dias de funcionamento, por meio 

da observação de cada fase do processo para identificação de quantitativos e tempos 

referentes a cada fase com a utilização de planilhas, apresentadas no Apêndice B. 

Alguns indicadores exigiram métodos e técnicas de serviços especializados como 

nível de emissão de ruído e de material particulado.  

O levantamento de dados secundários sobre o encaminhamento de resíduos para 

aterro, doação de agregados reciclados, abastecimento do gerador, entre outros foi 

realizado junto à administração do canteiro. O levantamento de dados primários e 

secundários iniciou-se no mês de abril/2015 com o objetivo de obter os valores dos 

indicadores e gerar resultados preliminares. As primeiras visitas foram destacadas na 

Figura 5, as demais visitas são descritas na Figura 10. 
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Figura 10 – Linha do tempo das visitas realizadas para levantamento de dados para obtenção 
dos indicadores 

 5ª 6 ª 7 ª 8 ª 9ª 

DATA 25/05/2015 09/11/2015 17/11/2015 19/11/2015 23/11/2015 

ATIVIDADE
S 

-Acompanhamen-
to do 

levantamento de 
dados realizado 

pelo Bolsista. 
 

-Reunião 
com o 

gerente da 
obra; 

-Coleta e 
caracterizaç

ão de 
amostras de 

RCC. 
 

-Coleta e 
caracterização de 

amostras de 
RCC; 

-Coleta de 
agregados 
reciclados;  

-Levantamento 
de dados de 
produção do 

agregado 
reciclado. 

-
Levantamen
to de dados 
de material 
particulado; 

-
Levantamen
to de dados 
de produção 
do agregado 

reciclado. 

-Transporte 
das 

amostras de 
agregados 
reciclados 

 10ª 11ª 12 ª 13 ª 14 ª 

DATA 25/11/2015 26/11/2015 27/11/2015 02/12/2015 04/12/2015 

ATIVIDADE
S 

-Levantamento 
de dados de 

material 
particulado; 

-Levantamento 
de dados de 
produção do 

agregado 
reciclado. 

-
Levantamen
to de dados 
de material 
particulado; 
-Coleta de 

amostras de 
RCC. 

 

-Levantamento 
de dados de 

material 
particulado; 

-Caracterização 
de amostras de 

RCC; 
-Levantamento 

de dados de 
produção do 

agregado 
reciclado. 

-
Levantamen
to de dados 
de material 
particulado. 

-
Monitoramen
to de ruído 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Para comparações futuras com outras pesquisas, buscou-se estabelecer indicadores 

passíveis de serem relacionados a quantidade de m² construídos da obra. 

4.5.1. Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho ambiental e 

análise do desempenho 

A obtenção dos indicadores para análise do desempenho ambiental identificou os 

impactos negativos e positivos gerados pela URPP de RCC, o que compreendeu 

aspectos relacionados ao consumo dos recursos naturais, como água e energia e à 

geração de rejeitos. 

Nível de emissão de ruído  

O nível de emissão de ruído foi levantado por uma empresa contratada especializada 

em consultoria e projetos de áudio e acústica, a Audium – Áudio e Acústica, localizada 

na cidade de Salvador, Bahia. A metodologia para medição foi elaborada juntamente 
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com a empresa e o levantamento do nível de emissão de ruído ocorreu no dia 

04/12/2015, no local em que a unidade de reciclagem de RCC estava instalada. 

Foram escolhidos 4 pontos para medição, um próximo ao equipamento reciclador, o 

ponto A, outro na área de armazenamento de resíduos, Ponto B, esses primeiros 

pontos foram escolhidos, porque são os locais que o operador do equipamento 

transita durante o processo de reciclagem. Mais um ponto de medição foi localizado 

dentro dos limites da obra e próximo ao muro mais perto das residências que existem 

na vizinhança do canteiro de obras, o Ponto C, e o último ponto foi localizado fora dos 

limites do canteiro de obras a uma distância de 2 m, de forma que a influência do ruído 

gerado pelo equipamento pudesse ser analisada fora dos limites da obra também, 

Ponto D. A distribuição dos pontos pode ser visualizada na Figura 11.  

Figura 11 – Pontos de medição do ruído 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Nos 4 pontos foram realizadas 4 medições, 3 com o equipamento ligado e 1 com o 

equipamento desligado, no sentido de chegar aos valores de pressão sonora total 
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gerada, a pressão sonora gerada por sons intrusivos e impulsivos, ou seja, o som de 

fundo e, por fim, o nível de pressão sonora específico que corresponde ao som gerado 

pelo equipamento reciclador, centro da análise. 

O equipamento reciclador emite um ruído contínuo quando ligado e ao ser alimentado 

com resíduos o ruído aumenta, sendo assim adotou-se o tempo de 5 minutos para 

medições do equipamento em funcionamento e 15 minutos para medição do som 

residual, de acordo com instruções da Norma 10.151 (ABNT, 2000). Os resultados 

das medições realizadas foram comparados com valores limites estabelecidos na 

Norma 10.151 (ABNT, 2000). 

Nível de emissão de material particulado 

Os níveis de emissão de material particulado foram determinados por meio de 

metodologia elaborada com o apoio da Professora Vânia Palmeira do Instituto de 

Química do Departamento de Química Analítica da UFBA, a qual cedeu o 

equipamento utilizado. 

Para essa determinação foram utilizados os seguintes equipamentos: 

1. Bomba à vácuo 

2. Rotâmetro  

3. Impactador em cascata tipo Berner 

4. Membranas da marca Milipore® 

5. Balança de precisão eletrônica, M214A Bel Engineering e balança analítica 

XS205 Dual Range, marca Mettler Toledo® 

O impactador em cascata do tipo Berner é um amostrador com seis estágios de 

impactação que foi acoplado a uma bomba à vácuo para sucção do ar para dentro do 

equipamento.  Cada estágio do equipamento é composto por um disco com malha de 

determinado diâmetro no qual as partículas em suspensão com diâmetros maiores do 

que o diâmetro da malha impactam e ficam aderidas a membrana. As partículas de 

diâmetro menores são transportadas pelo fluxo de ar até o próximo estágio. No estágio 

1 retêm-se partículas com diâmetro de até 0,06 µm; estágio 2 retêm-se partículas com 

diâmetro de até 0,18 µm; estágio 3 retêm-se partículas com diâmetro até 0,55 µm; 

estágio 4 retêm-se partículas com diâmetro até 1,7 µm; estágio 5 retêm-se partículas 

com diâmetro até 4,9 µm; e estágio 6 retêm-se partículas com diâmetro até 14,9 µm. 
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O equipamento é montado de tal forma que o fluxo de ar passa primeiro no disco de 

estágio 6 até chegar por último ao estágio 1. Para obter a quantidade de material 

particulado aderido é necessário pesar as membranas antes e depois da amostragem.  

O rotâmetro é utilizado para medir o fluxo (ᵠ) do ar que entra pelo impactador, o fluxo 

adequado é em torno de 1.100 L/h, é importante a medida do fluxo inicial e final, além 

do tempo de início e fim da amostragem para saber quantos litros de ar foram 

amostrados. A aferição do fluxo permite, também, identificar uma possível obstrução 

do impactador decorrente de grande quantidade de partículas aderidas às 

membranas. 

Os dados climáticos de temperatura, direção dos ventos e umidade dos dias de 

amostragem foram levantados para identificar possível influência desses dados nos 

resultados obtidos. Esses dados foram obtidos por meio do sítio eletrônico do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), nos dias de realização de cada amostragem. 

Os resultados obtidos foram analisados com base em alguns trabalhos acadêmicos e 

legislação sobre material particulado (Brasil, 1990; Campos, 1995; Miranda, 2011; 

Araújo 2014).  

Consumo de energia/mês 

O equipamento reciclador utilizado na URPP possui a característica de ser acionado 

por motor elétrico blindado, de baixo consumo de energia, o equivalente a 3kW.h.  

A obra do local de estudo utiliza gerador de energia para o seu funcionamento geral, 

inclusive para o desempenho da reciclagem dos RCC, o gerador, por sua vez, é 

abastecido com óleo diesel. Para aplicação desse indicador, são necessárias 

informações sobre o rendimento do gerador e sua potência para posterior associação 

a quantidade de diesel necessária às horas de funcionamento do equipamento 

reciclador. 

O gerador utilizado na obra é da marca Estaf Equipamentos possui a potência 

declarada de 100 kVA ou 80 kW. Por meio de informações acerca do consumo de 

combustível do equipamento gerador com 100, 75 e 50% de carga e a potência do 

equipamento informada no catálogo do fornecedor, foi obtida por regressão linear a 

equação de rendimento do gerador, eq.(1), ilustrada também na Figura 12. 

η = 0,2775x + 1,4617                                                                                                (1) 
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Onde: 

η = rendimento 

x = carga (kW)  

Com a equação e os dados de utilização do gerador registrados pela MRV Engenharia 

Ltda., como horas de funcionamento e quantidade abastecida de óleo diesel, 

determinou-se a potência utilizada em cada hora, em cada mês, pelo gerador. 

Subtraiu-se da potência encontrada a potência do equipamento reciclador (3kW.h). 

Subtraiu-se o valor do rendimento do gerador, considerando a utilização do gerador 

para o abastecimento de energia de todo a obra, incluindo o equipamento reciclador, 

pelo valor do rendimento do gerador sem a potência utilizada pelo reciclador para 

obter o rendimento do gerador somente para o equipamento reciclador. Por meio do 

rendimento do gerador para a utilização do reciclador e das horas de funcionamento 

do equipamento reciclador no mês, obteve-se um valor médio da quantidade 

necessária de óleo diesel para o funcionamento do equipamento reciclador. 

Figura 12 – Curva de rendimento do gerador de energia 

 

Fonte: Autora, 2016. 

O coeficiente de determinação, R², mostra que o percentual de ajuste da equação à 

amostra é muito bom, próximo a 1, indicando que o método utilizado tem um nível alto 

de confiança. 
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Consumo de água 

A metodologia para aplicação desse indicador não foi elaborada, devido aos 

resultados previamente encontrados sobre o consumo de água, ou seja, inexistência 

de consumo. 

Quantidade de agregado reciclado/quantidade de RCC classe A recebido 

A obtenção desse indicador foi sustentada a partir de dois conjuntos de dados, a 

quantidade de agregado reciclado produzida num determinado período de tempo e a 

quantidade de resíduo inserida no processo nesse mesmo período, considerou-se o 

tempo de 1 hora. 

A quantidade de RCC inserido no processo foi levantada por meio da contabilidade 

de carrinhos de mão preenchidos com RCC que foram encaminhados para 

alimentação do equipamento reciclador, sabendo-se que os carrinhos utilizados 

possuíam volume de 0,16 m³ e 0,06 m³, chegou-se a quantidade aproximada de 

resíduos que entraram no processo. A quantidade de horas de funcionamento do 

equipamento também foi registrada. 

A quantidade de agregado reciclado produzido foi alcançada por meio da média 

estatística de produção dos agregados graúdo e miúdo em m³/hora. O levantamento 

desses dados ocorreu entre 09/11/2015 e 04/12/2015. 

Percentual de rejeito gerado 

O indicador foi obtido por meio dos resultados de caracterização dos RCC 

armazenados na URPP, apresentados no item 5.2.1. 

Consumo de energia do equipamento/consumo total de energia da obra 

Para esse indicador, utilizou-se a mesma metodologia utilizada para aplicação do 

indicador “Consumo de energia”, além do levantamento dos dados de consumo de 

energia da obra. 

Análise do desempenho ambiental 

A análise do desempenho ambiental foi realizada por meio da sistematização dos 

resultados obtidos a partir dos indicadores de desempenho ambiental, conforme 

descrito no item 5.4.1. e verificação de atendimento dos indicadores à legislação 

pertinente. 
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4.5.2 Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho financeiro e 

análise do desempenho 

A aplicação dos indicadores de desempenho financeiro baseou-se em dados 

secundários levantados junto à gerência e setor financeiro da obra.  

Análise do desempenho financeiro 

Os valores dos indicadores financeiros permitiram a obtenção da receita, economias 

e despesas da URPP analisada, tornando possível a elaboração de uma 

demonstração financeira comparativa entre o custo operacional da URPP e as 

economias geradas por meio da destinação do agregado reciclado, para o período 

observado do funcionamento da reciclagem. Para análise do desempenho financeiro, 

foram utilizados dados de CTRs emitidas para os RCC enviados para destinação 

externa ao canteiro de obra, de forma que se pudessem construir alguns cenários 

indicando um potencial financeiro positivo ou não para a obra. 

Quadro 24 – Receita e despesas da URPP 

RECEITA/ECONOMIA DESPESAS 

Venda do agregado Energia 
Doação do agregado Manutenção dos equipamentos 

Utilização do agregado no canteiro Reposição de peças 
 Mão de obra 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

4.5.3 Metodologia para obtenção dos Indicadores de desempenho operacional 

e análise do desempenho  

Para cada indicador de desempenho operacional foram utilizadas algumas 

informações presentes nas planilhas do Apêndice B, observações visuais ou 

levantamento de dados junto à gerência e colaboradores da obra, esta relação é 

descrita no Quadro 25. 
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Quadro 25 – Relação entre informações obtidas por meio da planilha (Apêndice B), 

observação visual ou levantamento de dados e indicadores de desempenho operacional 

INDICADOR MEIO DE OBTENÇÃO  
PERÍODO DE 

OBSERVAÇÃO 

Valor médio do volume de 
RCC entregue em cada 
viagem 

Tipo de equipamento (chegada de 
resíduos/planilha) 

Abril a 
dezembro/2015 

Quantidade média de RCC 
recebida por dia 

Quantidade (chegada de 
resíduos/planilha) 

Abril a 
dezembro/2015 

Horas-homem por volume de 
RCC recebido 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Horas de reciclagem que o 
volume das baias de 
agregados reciclados 
produzidos permite 

Levantamento do volume da baia Novembro/2015 

Participação do RCC classe A 
no RCC recebido 

Caracterização dos RCC (Item 5.2.1) 
Novembro/2015 a 

janeiro/2016 
Horas-homem por volume de 
RCC triado 

Observação visual e caracterização dos 
RCC 

Abril a 
dezembro/2015 

Horas-homem gastas no 
rompimento por volume de 
RCC reciclado 

Tempo gasto com fracionamento de RCC 
em cada viagem (planilha) 

Junho a 
Dezembro/2015 

Horas-homens gastas no 
rompimento por horas totais 
do processo 

Tempo gasto com fracionamento de RCC 
em cada viagem e funcionamento do 

processo (planilha) 

Junho a 
Dezembro/2015 

Horas-homem por volume de 
RCC rompido 

Tempo gasto com fracionamento de RCC 
em cada viagem (planilha) 

Junho a 
Dezembro/2015 

Horas-homem por atividade 
específica de alimentação do 
britador 

Tempo gasto em viagem por período, 
tempo gasto com fracionamento de RCC 

em cada viagem e funcionamento do 
processo (planilha) 

Junho a 
Dezembro/2015 

Quantidade de RCC britado 
por período de tempo 

Funcionamento do processo (planilha) 
Abril a 

Dezembro/2015 
Quantidade de agregado 
reciclado produzido por tipo/ 
quantidade de agregado 
reciclado produzido no mesmo 
intervalo de tempo 

Observação visual e cronometragem Novembro/2015 

Relação entre volume 
alimentado e volume 
produzido 

Carrinhos triturados no período 
(funcionamento do equipamento/planilha), 

observação visual e cronometragem 
Novembro/2015 

Número de interrupções por 
dia 

Horário da parada (funcionamento do 
equipamento/planilha) 

Abril a 
dezembro/2015 

Duração das interrupções 
Horário de início e de parada 

(funcionamento do equipamento/planilha) 
Junho a 

dezembro/2015 

Motivo das interrupções 
Motivo da parada (funcionamento do 

equipamento/planilha) 
Abril a 

dezembro/2015 
Pessoas envolvidas no 
processo de reciclagem 

Planilha 
Abril a 

dezembro/2015 
Tempo total de produção por 
dia 

Funcionamento do equipamento (Planilha) 
Abril a 

dezembro/2015 
Fluxo volumétrico de 
alimentação do equipamento 
britador 

Carrinhos triturados no período 
(funcionamento do equipamento/planilha) 

Novembro/2015 

Horas de treinamento por 
operário 

Levantamento de dados com o gerente da 
obra 

Abril a 
dezembro/2015 

Quantidade de RCC classe A 
gerado e não reciclado 

Levantamento de dados (CTRs) 
Abril a 

dezembro/2015 
  continua 
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Quadro 25 (Conclusão)   

INDICADOR MEIO DE OBTENÇÃO  
PERÍODO DE 

OBSERVAÇÃO 

Existência de mecanismo de 
controle de ruído 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Existência de mecanismo de 
controle de vibração 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Controle do ar por meio de 
lavagem ou dosagem 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Existência de cobertura nas 
áreas de armazenamento 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Tipos de EPI’s utilizados pelos 
colaboradores 

Observação visual e registro em planilha 
Abril a 

dezembro/2015 
Tipos de agregados reciclados 
produzidos 

Observação visual 
Abril a 

dezembro/2015 
Volume de agregado 
destinado para fins úteis/ 
volume de agregado reciclado 
produzido 

Levantamento de dados 
Abril a 

dezembro/2015 

% de rejeitos por RCC 
recebido 

Caracterização dos RCC 
Novembro/2015 a 

janeiro/2016 

Volume reciclado por dia 
Carrinhos triturados no período 

(funcionamento do equipamento/planilha) 
Junho a 

dezembro/2015 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

A reciclagem foi observada em períodos de 4h aproximadamente, apenas em alguns 

dias houve observação de 2 períodos, portanto, os indicadores que possuem a 

variável “dia” são representados por períodos de 4 horas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Descrição do local do estudo de caso  

O layout da unidade de reciclagem, Figura 13, compreende uma baia para 

armazenamento dos RCC classe A, o equipamento reciclador, uma rampa de acesso 

para transportar os resíduos da área de armazenamento ao equipamento reciclador, 

uma cobertura e as baias de armazenamento dos agregados reciclados – miúdo e 

graúdo. O equipamento foi localizado num local elevado de modo que os agregados 

reciclados produzidos pudessem ser transferidos por gravidade para as baias de 

armazenamento de agregados. O Quadro 26 traz as características e dimensões da 

unidade.  

Figura 13 – Layout da URPP de RCC classe A estudada 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Quadro 26 – Características e dimensões da URPP de RCC classe A estudada 

CARACTERÍSTICAS  

Área total da unidade 85 m² 

Baias 

Armazenamento de RCC classe A –  
6,17 x 3,81 x 1,65 metros 

Armazenamento de agregado reciclado miúdo – 4,0 x 
4,06 x 1,65 metros 

Armazenamento de agregado reciclado graúdo –4,00 
x 3,67 x 1,65 metros 

Material da cobertura Telhas de fibrocimento e madeira 
Tipo do equipamento reciclador Queixada 200P 

Especificações da rampa 
3,82m comprimento/1,06m altura 

16° de inclinação 
Bloco e madeira (material) 

Altura da bica de saída do equipamento 1,35 m 
 continua 
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Quadro 26 (Conclusão)  

CARACTERÍSTICAS  

Capacidade produtiva do equipamento 1,1 m³/h 
Consumo de energia 3 kw/h 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados fornecidos pela construtora responsável 
pela reciclagem em estudo, 2015. 

As Figuras 14 (a), (b), (c) e (d), ilustram outras vistas do layout da URPP do estudo 

de caso, o equipamento e as baias de armazenamento dos agregados reciclados, 

vistas laterais direita e esquerda e rampa da unidade.    

Figura 14 – (a) Vista lateral esquerda da URPP, (b) vista lateral direita da URPP, (c) 
vista posterior da URPP e (d) visão mais aproximada da rampa da URPP 

  
(a) (b) 

 

 
(c) (d) 

Fonte: Autora, 2016. 
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Observando a Figura 14 (c) é possível identificar as bicas de saída do equipamento 

reciclador e a forma com a qual os agregados reciclados produzidos são conduzidos 

as suas baias de armazenamento. 

5.2 Descrição e análise do processo de reciclagem dos RCC classe A  

A Figura 15 mostra o fluxo da reciclagem na URPP, os processos destacados pelo 

polígono de cor vermelha ocorrem na área da unidade. 

Figura 15 – Fluxo dos RCC na URPP, localizada no canteiro de obras da Empresa de 
Engenharia, no município de Feira de Santana, BA 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

Os RCC gerados na obra (1) são transportados (2) até a área de armazenamento dos 

resíduos (3) na URPP de RCC classe A por veículos como retroescavadeira, mini 

retroescavadeira (bobcat) ou carrinho de mão. Na baia de armazenamento dos RCC, 
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as peças grandes passam pelo processo de cominuição (4), necessária para que o 

resíduo possa ser inserido na abertura de alimentação do equipamento reciclador, que 

possui 15x20 cm. 

Os RCC, em tamanho adequado, são transportados (5) até o equipamento em 

carrinho de mão, pela rampa de acesso que a unidade possui. Após os resíduos serem 

britados (6) pelo equipamento, eles são diretamente armazenados nas baias de 

armazenamento de agregados reciclados miúdo (7a) e graúdo (7b), visto que as bicas 

de saída do equipamento são direcionadas para as baias. Depois do armazenamento 

dos agregados eles podem ser transportados (8) para aplicação (9) no próprio canteiro 

de obra ou externamente. 

O equipamento permanece ligado durante todo o processo, provocando um ruído 

constante. O tempo utilizado para cominuição dos resíduos que possuem dimensão 

superior a abertura de alimentação do equipamento é pequena, quando comparado 

ao tempo para alimentação do carrinho de mão com os resíduos, transporte do 

carrinho de mão e alimentação do equipamento para britagem. As etapas de 

cominuição manual gera alguma poeira, entretanto, ao equipamento ser alimentado 

com os RCC, a geração de poeira é muito maior. 

5.2.1 Caracterização dos resíduos de construção civil recebidos na unidade de 

reciclagem 

A URPP foi planejada pela empresa para receber resíduos de blocos inservíveis e de 

concreto simples, de modo a obter agregados reciclados de melhor qualidade e para 

permitir melhor controle do processo, apesar do equipamento utilizado ser apropriado 

para reciclagem de todos os RCC enquadrados na classe A, de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 307 (Brasil, 2002). No entanto, se a segregação dos resíduos 

no local de geração e o transporte dos resíduos não forem realizados de forma 

adequada, podem chegar outros tipos de resíduos ou contaminantes à área de 

armazenamento. 

Para caracterização dos resíduos foram realizados ensaios de massa unitária em 

estado solto, determinação de composição gravimétrica e granulométrica. Os 

resultados foram representados por meio do valor médio das amostras em duplicata. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de determinação de massa unitária em estado solto 

dos RCC são mostrados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resultados de massa unitária das amostras de RCC coletados 

DATA DA COLETA AMOSTRA MASSA UNITÁRIA 

11.11.2015 AM1 1012,4 kg/m³ 
17.11.2015 AM2 953,7 kg/m³ 

27.11.2015 AM3 969,4 kg/m³ 

Fonte: Autora, 2016. 

Os resultados de massa unitária das amostras 1, 2 e 3 apresentaram valor médio igual 

a 978,5 Kg/m³ e um desvio padrão equivalente a 30,4 kg/m³, indicando uma variação 

percentual da média encontrada pouco significativa, entre 1 e 3%. 

No ensaio de determinação gravimétrica do RCC foram identificados nas amostras 

blocos cimentícios, concreto simples, solo e materiais finos não passíveis de 

separação manual, mas que visivelmente eram compostos por argamassa, brita, solo 

e areia, que foram considerados como “outros”. Em uma das amostras foram 

encontrados pedaços de madeira e gesso em quantidade insignificante, considerados 

como “rejeitos”, pois esse material não podia ser processado pela URPP, embora 

sejam materiais classificados como classe B, ou seja, recicláveis para outras 

destinações. A Figura 16 apresenta o gráfico que ilustra a composição gravimétrica 

das 3 amostras de RCC coletadas.  

Figura 16 – Composição gravimétrica das amostras de RCC analisadas 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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As amostras apresentaram uma composição gravimétrica semelhante, no qual a 

tipologia predominante foi a de blocos cimentícios representando um percentual acima 

de 80% em todas as amostras. O concreto foi a segunda tipologia mais presente, 

apresentando percentuais muito abaixo do bloco, entre 2 e 15%. Da mesma forma, os 

materiais finos e solo aparecem em todas as amostras, apresentando percentuais 

entre 1 e 10% e entre 0 e 2%, respectivamente. O resíduo que não enquadrado na 

classe A dos RCC foi considerado como rejeito do processo. Apenas a amostra 3 

apresentou um percentual insignificante de rejeitos, equivalente a 0,05%. 

Observa-se que 90% dos resíduos presentes na área de armazenamento da URPP 

possuem potencial de reciclagem, o percentual de contaminação encontrado, 

representado pelos materiais caracterizados como rejeitos, foi menor que 1%. A partir 

desses resultados, observa-se que a segregação realizada no canteiro de obra e o 

transporte dos resíduos até a área de armazenamento da unidade de reciclagem é 

eficiente, não sendo necessária uma etapa de segregação na URPP. 

As curvas de determinação granulométrica das amostras de RCC são apresentadas 

na Figura 17. 

Figura 17 – Curvas granulométricas das amostras de RCC analisadas 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

As curvas granulométricas das amostras de RCC apresentadas na Figura 17 
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na peneira de maior abertura recomendada para utilização, de acordo com a NBR NM 

248 (ABNT, 2003), que possui abertura equivalente a 75 mm, esse percentual inclui 

as peças grandes encontradas nas amostras. 

A abertura de alimentação do equipamento utilizado na URPP possui 15x20cm, 

apesar da norma não indicar para o ensaio de determinação da composição 

granulométrica a utilização de peneiras com abertura maior que a dimensão da boca 

de alimentação apresentada, é possível identificar visualmente na Figura 6 (a) e 

Figura 13 a presença de peças grandes de resíduos, blocos inservíveis com pequenas 

falhas, que precisam passar por um processo de diminuição de suas dimensões para 

serem inseridos no equipamento reciclador, tornando necessária essa etapa no 

processo de reciclagem.  

Essa etapa ocorria manualmente, exigindo grande esforço físico, utilizando marreta 

ou pelo lançamento de peças de resíduos contra outras peças, antes ou durante o 

momento de alimentação do carrinho de mão com resíduos, para depois encaminhá-

los ao equipamento reciclador. Deve-se considerar a utilização de algum equipamento 

que possa facilitar esse procedimento e abrandar a sobrecarga para o operador do 

equipamento. 

5.2.2 Caracterização dos agregados reciclados produzidos na URPP 

A NBR 15.116 (ABNT, 2004) traz como requisito geral para os agregados reciclados 

destinados para pavimentação ou concreto sem função estrutural, a classificação das 

amostras de agregado por meio da separação gravimétrica do agregado reciclado 

graúdo, as Figura 18 (a) e (b) mostram as frações obtidas na separação e apresentam 

as composições das amostras observadas em percentual. Pode-se verificar que as 

amostras 1 e 2 são majoritariamente constituídas de concreto e rocha. 
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Figura 18 – (a) separação gravimétrica da amostra 1 de agregado reciclado graúdo; (b) 
separação gravimétrica da amostra 2 de agregado reciclado graúdo 

 
 

(a) 

  

(b) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Comparando-se amostras de mesma fração granulométrica, mas, pertencentes a 

lotes diferentes, nota-se que não houve expressiva variação na composição 

gravimétrica. De acordo com a NBR 15.116 (ABNT, 2004), os agregados ensaiados 

podem ser considerados agregados de resíduo de concreto (ARC), por possuírem 

mais de 90% de material cimentício e rocha. 

5.2.2.1 Distribuição granulométrica 

A Tabela 9 apresenta a distribuição granulométrica das amostras avaliadas e suas 

respectivas dimensões máximas características (Dmax) e módulos de finura (M.F.). 
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Tabela 9 – Distribuição granulométrica das amostras avaliadas 

ABERTURA DA 
PENEIRA (mm) 

AGREGADO MIÚDO AGREGADO GRAÚDO 

AM1 AM2 AG1 AG2 

19 0 0 0,7 0,8 

12,5 0 0 6,0 10 

9,5 0 0 17,5 25,6 

6,3 0 0 39,5 46,9 

4,75 0 0 58,4 65,3 

2,36 20,8 14,4 91,9 91 

1,18 29,1 33,3 100 100 

0,60 70,4 57,7 100 100 

0,30 84,6 76,8 100 100 

0,15 92,9 90,2 100 100 

Fundo 100 100 100 100 

Dmax 2,36 2,36 19 19 

M.F. 2,98 2,72 5,68 5,83 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

As Figura 19 e 20 apresentam as curvas de distribuição granulométrica das amostras 

AG1 e AG2, respectivamente, que se referem às amostras de agregado graúdo, pode 

se observar que ambas as curvas se adaptam parcialmente à zona 4,75/12,5, de 

acordo com a Norma NBR 7211 (ABNT, 2009). As amostras de agregados miúdos, 

AM1 e AM2, cujas curvas granulométricas estão representadas nas Figuras 21 e 22, 

foram caracterizadas como pertencentes à zona utilizável. 

Figura 19 – Curva de distribuição granulométrica da amostra AG1 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 20 – Curva de distribuição granulométrica da amostra AG2 
 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 21 – Curva de distribuição granulométrica da amostra AM1 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 22 – Curva de distribuição granulométrica da amostra AM2 

 

Fonte: Autora, 2017. 

O ensaio para obtenção do teor de material passante na peneira de 0,42 mm, apesar 

de não ser requisitado para caracterizar o agregado a ser destinado para o preparo 

de concreto sem função estrutural é um ensaio requisitado para utilização do agregado 

reciclado em camadas de pavimentação e foi realizado para as amostras de agregado 

miúdo, de acordo com a NBR 7181 (ABNT,1984). Os resultados são apresentados na 

Tabela 10.  

Tabela 10 – Teor de material passante na peneira 0,42 mm 

AMOSTRA TEOR DE MATERIAL PASSANTE # 0,42 mm (%) 

AM1 24,85 
AM2 27,93 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

De acordo com o estabelecido na NBR 15.116 (ABNT, 2004), as amostras atenderam 

aos requisitos, apresentando percentuais menores que 40% e maiores que 10%. 

5.2.2.2 Determinação do percentual de materiais não minerais 

As amostras AM1 e AM2 foram analisadas quanto ao teor de materiais não minerais 

conforme o Anexo B da NBR 15.116 (ABNT, 2004), determinando-se o percentual de 

material flutuante em solução de cloreto de zinco. A Tabela 11 apresenta os resultados 
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obtidos. 

Tabela 11 – Porcentagem de materiais não minerais dos agregados reciclados 

AMOSTRA MATERIAIS NÃO MINERAIS (%) 

AM1 0,0 

AM2 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Observa-se que não foram encontrados materiais não minerais nas duas amostras 

ensaiadas. Este resultado é positivo, pois, a NBR 15.116 (ABNT, 2004) estabelece 

valores limites para materiais não minerais de 3% e 2% para agregado reciclado 

destinado a pavimentação e agregado reciclado destinado ao preparo de concreto 

sem função estrutural, respectivamente.  

As amostras AG1 e AG2 foram analisadas conforme o Anexo A da NBR 15.116 

(ABNT, 2004), que determina que a percentagem obtida para o Grupo 4 (fragmentos 

de materiais não minerais de natureza orgânica como madeira, plástico, betume e 

materiais carbonizados, e de contaminantes como vidros, vidrados cerâmicos e 

gesso) corresponde ao teor de materiais não minerais. As Figura 23 (a) e (b) mostram 

os grupos obtidos a partir da separação gravimétrica dos agregados. 

Figura 23 – Teor de materiais não minerais da amostra AG1 e AG2 

AG1 AG2 

  
(a) (b) 

Fonte: Autora, 2017. 

As amostras analisadas não apresentaram fragmentos de cerâmica branca ou 

vermelha com superfície não polida em mais de 50% do volume e nem fragmentos de 

materiais não minerais. A Norma estabelece valores limites para materiais não 
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minerais de 3% e 2% para agregado reciclado destinado a pavimentação e agregado 

reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural, respectivamente. 

Logo, ambas as amostras apresentaram resultados positivos. 

5.2.2.3 Massa específica e Índice de absorção de água 

A determinação da massa específica e absorção de água de cada amostra foram 

realizadas com base nos procedimentos descritos na NBR NM 52 (ABNT, 2003) e na 

NBR NM 53 (ABNT, 2003). A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 12 – Determinação da massa específica e absorção de água das amostras de 
agregado reciclado 

AMOSTRAS MASSA ESPECÍFICA (g/cm³) ABSORÇÃO (%) 

AM1 2,550 7,00 
AM2 2,550 7,72 
AG1 2,526 4,82 
AG2  2,527 3,07 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Conforme o resultado de ensaio da composição gravimétrica das amostras de 

agregados reciclados, o qual mostra que as composições gravimétricas são 

semelhantes, os valores das massas específicas das amostras também se 

assemelham.  

A Tabela 12 apresenta também o teor de absorção de água das amostras de 

agregados, que, de forma semelhante, apresentaram valores próximos entre as 

amostras dos agregados graúdos e entre as amostras dos agregados miúdos. O 

agregado miúdo por ser mais fino e, portanto, reativo, apresenta porcentagem de 

absorção superior às amostras do agregado graúdo.  

Os resultados encontrados atendem aos requisitos para agregado reciclado destinado 

ao preparo de concreto sem função estrutural, já que atingiram percentuais ≤7 para 

as amostras de agregado graúdo e ≤12 para as amostras de agregado miúdo.  

5.2.2.4 Teor de Material Pulverulento 

A presença de material pulverulento é indesejável em agregados empregados na 

produção de argamassas e concretos, pois estes diminuem a aderência do agregado 

à pasta, prejudicando de forma direta a resistência e a estabilidade dimensional do 
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concreto. 

Para determinação do teor de material pulverulento, foi empregado o procedimento 

contido na NBR NM 46 (ABNT, 2003). Essa Norma estabelece que o material seja 

lavado em uma peneira com abertura de malha igual a 0,075 mm até que a água fique 

clara, Figura 24. O teor de material pulverulento foi obtido por meio do levantamento 

da massa antes e depois da realização da lavagem e cálculo do seu percentual no 

total da amostra. A Tabela 13 apresenta os resultados encontrados. 

Figura 24 – Lavagem de amostra para obtenção do teor de material pulverulento 

  

Fonte: Autora, 2017. 

Tabela 13 – Teor de material pulverulento das amostras de agregados reciclados 

AMOSTRA TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO ≤ 0,075MM (%) 

AM1 2,805 
AM2 5,290 
AG1 1,346 
AG2 1,197 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

A NBR 15.116 (ABNT, 2004) estabelece que o teor de material passante na malha 

0,075mm deve ser ≤10 para amostras de agregado graúdo e ≤15 para amostras de 

agregado miúdo. Dessa forma, os resultados obtidos por meio da análise das 

amostras de agregados reciclados atendem ao requisito para preparo de concreto sem 

função estrutural. 

5.2.2.5 Índice de forma (IF) 

O índice de forma permite avaliar a qualidade de um agregado graúdo em relação à 
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forma dos grãos, considerando que a forma cúbica é tida como a forma ótima para 

agregados britados, apresentando o valor de índice de forma próximo a 1,0. Os grãos 

lamelares apresentaram valores mais altos e são considerados aceitáveis, o valor 

limite do índice de forma é igual a 3,0 (ABNT, 2009). O índice se baseia na medida da 

relação entre o comprimento e a espessura dos grãos do agregado. O ensaio foi 

realizado conforme a NBR 7809 (ABNT, 2006), os IF dos agregados obtidos são 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Índice de forma das amostras de agregado reciclado 

AMOSTRA AG1 AG2 

12,5 mm 2,19 2,08 2,01 

9,5 mm 1,87 2,01 

Índice de Forma médio 2,03 2,05 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Para todas as amostras estudadas, os valores obtidos para o ensaio de índice de 

forma foram inferiores a 3,0. Desta maneira, para as referidas amostras, o agregado 

reciclado produzido foi considerado de grão lamelar e atende aos requisitos exigidos 

pela Norma.  

5.2.2.6 Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis 

O ensaio de determinação do teor de argila permite avaliar a quantidade de argila em 

um agregado, que significa a contaminação com grãos pouco resistentes, e que trarão 

prejuízo à resistência do concreto e também à sua aparência, uma vez que poderão 

produzir manchas na superfície do concreto aparente. Os torrões de argila são 

detectados no agregado por diferença de coloração e, como têm baixa resistência 

mecânica, são facilmente esmagados pela pressão manual. 

Por se tratar de resíduo de construção, é natural a presença de materiais argilosos, 

principalmente em frações onde a presença de solo é mais intensa. A Tabela 15 

mostra os valores de teor de argila e materiais friáveis. 

Tabela 15 - Teor de argila e materiais friáveis das amostras de agregados reciclados 

AMOSTRA AM1 AM2 AG1 AG2 

1,18/4,75 mm 27,72 42,28 - - 

4,75/9,50 mm - - 0,776 1,185 

9,50/19,0 mm - - 0,979 0,971 

Média 27,72 42,28 0,92 1,05 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 



102 

 

Nota-se que as amostras de agregado miúdo apresentaram uma grande quantidade 

de material argiloso, não se enquadrando ao limite normativo para aplicação em 

concreto sem função estrutural, segundo a NBR 15.116 (ABNT, 2004). No entanto, as 

amostras de agregado graúdo apresentaram teor de argila em torrões e materiais 

friáveis dentro do limite normativo de 2%, estabelecido pela referida norma. 

5.2.2.7 Determinação sais, cloretos e sulfatos solúveis 

A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos para o teor de sais, cloretos e sulfatos 

solúveis das amostras de agregado miúdo, os resultados foram determinados de 

acordo com a NBR 9917 (ABNT, 2009).  

Tabela 16 – Teor de sais, cloretos e sulfatos solúveis presentes nas amostras de agregado 
reciclado miúdo 

AMOSTRA AM1 AM2 

Sais Solúveis (%) 0,240 0,240 
Sulfatos Solúveis (%) 0,060 0,060 

Cloretos Solúveis (%) 0,006 0,007 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A Norma 15.116 (ABNT, 2004) estabelece como limite 1% para tais contaminantes. 

Assim, pode-se observar que as amostras não possuem restrições quanto ao 

atendimento aos parâmetros estabelecidos na NBR 15.116 (ABNT, 2004) para o 

preparo de concreto sem função estrutural. 

5.2.2.8 Índice de Suporte Califórnia (ISC) 

Para as amostras de agregado reciclado miúdo foi executada, inicialmente, a 

compactação em Proctor normal e, posteriormente, a moldagem e rompimento dos 

corpos de prova. Para as amostras de agregado reciclado graúdo, por não 

apresentarem coesão, somente foram moldados os artefatos, utilizando-se como 

parâmetro uma densidade relativa de 70%, para, em seguida, serem ensaiados. 

As Figura 25 (a) e (b) apresentam as curvas de compactação, bem como a densidade 

máxima e a umidade ótima para as amostras de AM1 e AM2, respectivamente. 

  



103 

Figura 25 – (a) Curva de compactação das amostras AM1; (b) Curva de compactação da 
amostra AM2 

 

Fonte: Relatório Técnico da Escola Politécnica da UFBA, 2017. 

A partir dos valores de umidade ótima e densidade máxima, foram moldados os 

artefatos para ensaio de expansão e ISC. A Tabela 17 apresenta os resultados do 

Índice de Suporte Califórnia e de expansão dos corpos de prova ensaiados. 

De acordo com a NBR 15.116 (ABNT, 2004), as amostras de agregado reciclado 

miúdo podem ser empregadas como sub base, pois apresentaram ISC superior a 

20%. Quanto às duas amostras de agregado graúdo, que apresentaram valores de 

ISC abaixo de 20%, os requisitos normativos não foram atendidos para utilização 

como base e sub-base (I.S.C ≥ 20% para sub-base e I.S.C. ≥ 60% para base segundo 

NBR 15116 (ABNT, 2004). 

Tabela 17 – Índice de Suporte Califórnia e Expansão das amostras de agregados reciclados 

AMOSTRA I.S.C. (%) EXPANSÃO (%) 

AM1 32 0,0 
AM2 27 0,0 
AG1 16 0,0 
AG2 12 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se apresentar a Tabela 18 que é 

um quadro-resumo de todas as análises, suas respectivas normas e a informação a 

respeito do atendimento a estas normas. 
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Tabela 18 – Resumo dos resultados de caracterização dos agregados reciclados 

ENSAIO AM1 AM2 AG1 AG2 NORMA/MÉTODO 

Distribuição Granulométrica OK OK ±* ±* NBR 7211/2009 

Teor de material passante na 0,42mm OK OK N.A. N.A. NBR 7181/1984 

Materiais Não Minerais OK OK OK OK NBR 15116/2004 

Absorção de água OK OK OK OK 
NBR NM 52/2003 e 

53/2003 
Material Pulverulento OK OK OK OK NBR 15116/2004 

Índice de Forma N.A. N.A. ±¹ ±¹ NBR 7211/2009 

Teor de Argila e Materiais Friáveis X X OK OK NBR 7211/2009 

Sais, Cloretos e Sulfatos. OK OK N.A. N.A. NBR 7211/2009 

ISC ±² ±² X X NBR 15116/2004 

Expansibilidade OK OK OK OK NBR 15116/2004 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Obs.: * As curvas granulométricas atendem parcialmente aos limites da norma; 
¹ Valores próximos a 2,0 (grãos com geometria intermediária – entre forma cúbica e 
forma lamelar); 
² Atendeu aos requisitos para utilização como sub base de pavimentação, porém a 
composição pode ser corrigida com agregado natural; 
n.a.: não se aplica; 
ok: Atendeu aos requisitos normativos; 
x: Não atendeu aos requisitos normativos. 

De maneira geral, os ensaios de caracterização das amostras de agregados 

reciclados apresentaram resultados positivos. Notou-se que o teor de argila 

encontrado nas amostras AM1 e AM2 foram altos e apresentaram valores distantes, 

o que pode sugerir um possível erro experimental, ou que o período de 10 meses de 

armazenamento dos resíduos até a realização dos ensaios tenha permitido a 

contaminação das amostras, já que Bigolin, M. et al, 2015 apontam que o tempo de 

armazenamento do agregado influencia na qualidade do material. 

As amostras AG1 e AG2 atenderam aos requisitos da Norma 15.116 (ABNT, 2004) 

para o preparo de concreto sem função estrutural, mesmo não apresentando 

características ótimas, podendo ser corrigidos com a adição de agregados naturais. 

Para utilização em pavimentação, as amostras não atenderam aos requisitos do 

ensaio Índice de Suporte Califórnia. 

5.3 Seleção de Indicadores de desempenho 

A primeira etapa de seleção de indicadores, que consistiu no levantamento de 

indicadores relacionados à reciclagem de RCC de pequeno porte na literatura, 

resultou num quadro, Apêndice C, na qual 48 indicadores correspondem ao 
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desempenho ambiental, 38 ao desempenho operacional e 29 ao desempenho 

financeiro, totalizando 115 indicadores de desempenho. 

Após a segunda etapa de seleção, parte dos indicadores levantados na literatura foi 

mantida, outros indicadores foram excluídos devido à similaridade entre os 

indicadores, ausência de viabilidade econômica ou técnica para aplicação ou 

incompatibilidade com o objeto de estudo. Por outro lado, alguns indicadores foram 

acrescentados. Como resultado da reunião com o primeiro grupo de especialistas, 44 

indicadores foram pré-selecionados e são apresentados nos quadros do Apêndice A. 

Esses quadros foram, por sua vez, submetidos à apreciação dos pesquisadores da 

Rede TECRESOL. 

Todos os indicadores propostos para análise do desempenho ambiental e financeiro 

foram aceitos, outros três foram sugeridos para a análise do desempenho ambiental 

e outros quatro indicadores também foram sugeridos para o desempenho financeiro, 

4 indicadores propostos para o desempenho operacional foram excluídos e outros 

dois foram sugeridos.  

 As respostas e sugestões obtidas foram sistematizadas e analisadas originando a 

proposta final de indicadores para análise do desempenho de uma URPP de RCC 

com 48 indicadores, sendo 7 para desempenho ambiental, 11 para desempenho 

financeiro e 30 para desempenho operacional. Os indicadores estão listados nos 

Quadros 27, 28 e 29. 

Quadro 27 – Indicadores selecionados para análise de desempenho ambiental 

N° INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

PROPORÇÃO 
DE 

RESPOSTAS 
AFIRMATIVAS 

1 Nível de emissão de ruído dB/medição Britagem 100% 

2 
Nível de emissão de material 

particulado 
μm/m³ Britagem 75% 

3 Consumo de energia/mês L/mês Britagem 75% 

    continua 
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Quadro 27 (Conclusão)    

N° INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

PROPORÇÃO 
DE 

RESPOSTAS 
AFIRMATIVAS 

4 Consumo de água/mês 
L/m³ de agregado 

reciclado produzido 
Todas as etapas 75% 

5 
Quantidade de Agregado 

reciclado/Quantidade RCC 
Classe A recebido 

Adimensional Britagem 100% 

INDICADORES INCORPORADOS 

6 Percentual de rejeito gerado % Todas as etapas - 

7 
Consumo de energia do 

equipamento/consumo total 
de energia da obra 

Adimensional Britagem - 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

 

Quadro 28 – Indicadores selecionados para análise do desempenho financeiro 

N° INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

PROPORÇÃO DE 
RESPOSTAS 

AFIRMATIVAS 

1 Custo com energia/mês 
R$/mês – R$/m³ de 
agregado reciclado 

produzido 
Britagem 100% 

2 
Custo de manutenção com 

equipamentos/mês 
R$/mês Britagem 100% 

3 
Custo com implantação da 

área de 
reciclagem/m²construído 

R$ Etapa inicial 100% 

4 Custo com mão de obra/mês 
R$/mês – R$/m³ de 
agregado reciclado 

produzido 

Todas as 
etapas 

100% 

5 
Benefícios financeiros do 

agregado reciclado (venda ou 
doação)/mês 

R$/ mês 
Aplicação do 

agregado 
reciclado 

75% 

6 
Custo com coleta e disposição 

dos RCC em aterros/mês 
R$/mês 

Destinação 
dos RCC 

100% 

7 
Custo com a compra de 
agregado natural/mês 

R$/mês - 100% 

INDICADORES INCORPORADOS 

8 
Custo com disposição de 

rejeitos/mês 
R$/mês Etapa final - 

9 
Custo total de 

disposição/custo total 
operacional 

Adimensional 
Todas as 

etapas 
- 

10 
Custo por m³ de agregado 
reciclado/custo por m³ de 

agregado natural 
Adimensional 

Todas as 
etapas 

- 

11 
Custo com consumo de 

água/mês 

R$/ mês – R$/m³ de 
agregado reciclado 

produzido 

Todas as 
etapas 

- 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 
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Quadro 29 – Indicadores selecionados para análise do desempenho operacional 

N° INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

PROPORÇÃO DE 
RESPOSTAS 

AFIRMATIVAS 

1 
Volume médio de RCC 

entregue em cada 
viagem 

m³/viagem 
Recebimento dos 

RCC 
50% 

2 
Quantidade média de 
RCC recebida por dia 

m³/dia 
Recebimento dos 

RCC 
100% 

3 
Horas-homem por 

volume de RCC recebido 
HH/m³ 

Recebimento de 
RCC 

100% 

4 

Horas de reciclagem que 
o volume das baias de 
agregados reciclados 
produzidos permite 

H/m³ Britagem 75% 

5 
Participação do RCC 

classe A no RCC 
recebido 

% 
Recebimento do 

RCC 
75% 

6 
Horas-homem por 

volume de RCC triado 
HH/m³ Triagem do RCC 75% 

7 
Horas-homem gastas no 
rompimento por volume 

de RCC reciclado 
HH/m³ 

Rompimento dos 
RCC 

100% 

8 
Horas-homens gastas no 

rompimento por horas 
totais do processo 

HH/HT 
Rompimento dos 

RCC 
100% 

9 
Horas-homem por 

volume de RCC rompido 
HH/m³ 

Rompimento dos 
RCC 

75% 

10 
Horas-homem por 

atividade específica de 
alimentação do britador 

HH/atividade 
Alimentação do 

britador 
50% 

11 
Quantidade de RCC 

britado por período de 
tempo 

m³/h Britagem 100% 

12 

Quantidade de agregado 
reciclado produzido por 

tipo/ quantidade de 
agregado reciclado 

produzido no mesmo 
intervalo de tempo 

%/tipo Pós britagem 100% 

13 
Relação entre volume 
alimentado e volume 

produzido 
Adimensional Britagem 50% 

14 
Número de interrupções 

por dia 
u/dia Todas as etapas 66,6% 

15 
Duração das 
interrupções 

H Todas as etapas 66,6% 

16 Motivo das interrupções Qualitativo Todas as etapas 66,6% 

17 
Pessoas envolvidas no 
processo de reciclagem 

u Todas as etapas 75% 

18 
Tempo total de produção 

por dia 
H/dia Todas as etapas 75% 

19 
Fluxo volumétrico de 

alimentação do 
equipamento britador 

m³ de RCC/h Britagem 100% 

20 
Horas de treinamento por 

operário 
H/operário Etapa inicial 75% 

    continua 
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Quadro 29 (Conclusão)    

N° INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

PROPORÇÃO DE 
RESPOSTAS 

AFIRMATIVAS 

21 
Quantidade de RCC 

classe A gerado e não 
reciclado 

% Pós-britagem 100% 

22 
Existência de mecanismo 

de controle de ruído 
SIM/NÃO Britagem 75% 

23 
Existência de mecanismo 
de controle de vibração 

SIM/NÃO Britagem 75% 

24 
Controle do ar por meio 
de lavagem ou dosagem 

SIM/NÃO Britagem 75% 

25 
Existência de cobertura 

nas áreas de 
armazenamento 

SIM/NÃO 
Armazenamento dos 

RCC e agregados 
reciclados 

75% 

26 
Tipos de EPI’s utilizados 

pelos colaboradores 
Qualitativo Todas as etapas 50% 

27 
Tipos de agregados 

reciclados produzidos 
Qualitativo Britagem 50% 

28 

Volume de agregado 
destinado para fins úteis/ 

volume de agregado 
reciclado produzido 

Adimensional 
Aplicação do 

agregado reciclado 
50% 

INDICADORES INCORPORADOS 

29 
% de rejeitos por RCC 

recebido 
% Todas as etapas - 

30 Volume reciclado por dia m³/dia Britagem - 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

Os indicadores 14, 15 e 16 obtiveram 66,3% de aprovação, considerando que um dos 

especialistas se absteve de responder, justificando que tais indicadores, embora 

pudessem ser enquadrados no desempenho operacional, deveriam ser analisados de 

forma conjunta, assim optou-se por manter os indicadores isoladamente, entendendo 

que uma análise global pode ser feita posteriormente. 

Os indicadores 17, 18, 22, 23, 24 e 28 obtiveram 50% ou mais de aceitação. Um dos 

especialistas destacou a importância de refletir sobre a forma de análise desses 

indicadores.  

A maioria dos indicadores referem-se à etapa de britagem do processo de reciclagem, 

33%, outra parte significativa dos indicadores estão associadas à todas as etapas do 

processo, 27%. 21% dos indicadores estão associados à alguma das etapas do 

processo como recebimento de RCC, triagem do RCC, alimentação do britador, 

rompimento do RCC e armazenamento do agregado reciclado. O restante dos 

indicadores, 17%, estão associados às etapas anteriores ou posteriores ao processo 

de reciclagem. Apenas um indicador não se refere a nenhuma das etapas, que é o 
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indicador “custo do agregado natural”, servindo de referência para comparar esse 

valor com o custo de produção do agregado reciclado, correspondendo a 2% do total 

de indicadores. 

O resultado da apreciação dos indicadores pelo segundo grupo de especialistas 

apresentou-se de forma que 40% dos indicadores foram aprovados por unanimidade, 

37,5% dos indicadores foram aprovados por 75% dos especialistas, 7,5% dos 

indicadores foram aprovados por 66,6% dos especialistas e 15% foram aprovados por 

50% dos especialistas. 

5.4 Obtenção dos Indicadores e análise do desempenho 

Os indicadores selecionados para analisar o desempenho ambiental, financeiro e 

operacional da URPP de RCC, apresentados nos Quadros 27, 28 e 29, foram 

utilizados no período de abril a dezembro do ano de 2015, com a finalidade de analisar 

a URPP e verificar o grau de facilidade, disponibilidade e custos para utilização dos 

mesmos.      

5.4.1 Indicadores para análise de desempenho ambiental 

Os indicadores selecionados para análise do desempenho ambiental da URPP foram 

apresentados no Quadro 27. 

Nível de emissão de ruído  

A Tabela 19 mostra os resultados e valor da média das medições. 

Tabela 19 – Níveis de ruído registrados 

MEDIÇÃO PONTO 

SITUAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

LMIN 

(dB(A)) 
Lmin 

LEQ 

(dB(A)) 
Leq 

MÉDIA DOS VALORES 
(dB(A)) 

Ligado Desligado Lmin Leq 
Ruído 
Residual 

1 A  X 38,3 63,9 - - 

63,9 
2 A X  74,6 82,2 

75,3 81,6 3 A X  75,6 82,3 

4 A X  75,8 80,2 
5 B  X 39,8 59,4 - - 

59,4 
 

6 B X  67,8 71,2 

67,8 71,3 7 B X  67,6 71,7 

8 B X  67,9 70,9 
9 C  X 33,7 44,4 - - 

44,4 
10 C X  36,9 43,1 

37,7 45,1 11 C X  38,4 47,1 

12 C X  37,8 45,2 
        continua 
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Tabela 19 (Conclusão)    

MEDIÇÃO PONTO 

SITUAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

LMIN 

(dB(A)) 
Lmin 

LEQ 

(dB(A)) 
Leq 

MÉDIA DOS VALORES 
(dB(A)) 

Liga
do 

Desligado 
Lmi

n 
Leq 

Ruído 
Residual 

13 D  X 35,0 46,9 - - 

46,9 
14 D X  35,1 55,9 

36,3 50,3 15 D X  37,0 51,3 

16 D X  36,8 43,7 

Fonte: Elaboração da autora. 

LEGENDA: 

Leq é o nível de pressão sonora equivalente, este valor representa o somatório logarítmico dos 
resultados dos valores obtidos por frequências, durante uma faixa de tempo especificada. 

Lmin é o nível de pressão sonora mínimo registrado durante a medição, caracteriza-se como o som 
específico. 

A partir dos valores medidos em cada ponto, é possível verificar que o Ponto A indicou 

os maiores níveis de pressão sonora por estar mais próximo do equipamento, uma 

média de 81,6 dB(A). O ponto B, localizado um pouco mais afastado do equipamento 

apresentou o valor médio de 71,3 dB(A).  

Os pontos C e D apresentaram níveis de pressão sonora menores, 45,1 e 50,3 dB(A) 

respectivamente, esses valores são muito próximos do ruído residual nesses pontos, 

47,3 e 46,9 dB(A), tornando a influência do ruído emitido pelo equipamento reciclado 

quase insignificante. 

A metodologia utilizada para medição de ruído não pretendia avaliar a exposição 

ocupacional ao ruído, porém os pontos que apresentaram maiores níveis de pressão 

sonora foram os pontos nos quais o colaborador responsável pela operação do 

equipamento e todo o processo de reciclagem mantém-se próximo. Esses níveis se 

aproximam da caracterização de trabalho insalubre, de acordo com a NR 15 (Brasil, 

1999) e requerem que o colaborador faça uso de equipamentos de proteção auditiva 

adequado, sob pena de lesão auditiva permanente, bem como penalização por órgãos 

competentes. 

A Norma 10.151 (ABNT, 2000) determina o nível de critério de avaliação para 

ambientes externos em decibéis. Para áreas mistas, predominantemente residenciais, 

que é o caso da área de estudo, o limite do nível de ruído é 55 dB durante o dia e 50 

dB durante a noite, o ponto de medição mais próximo às residências, ponto C, 

apresentou valor médio de nível de pressão sonora equivalente igual a 45,1 dB, valor 
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muito próximo ao ruído residual e abaixo do que é estabelecido como limite na norma, 

configurando o ruído emitido pelo equipamento como aceitável. 

Nível de emissão de material particulado 

Os dados climáticos levantados nos dias de amostragem estão apresentados no 

Quadro 30. 

Quadro 30 – Dados climáticos em dias de amostragem do material particulado 

AMOSTRAGEM 
TEMPERATURA (°C) DIREÇÃO 

DOS VENTOS 
UMIDADE (%) 

Mín Máx Mín Máx 

19.11.2015 21 34  Leste 40 85 
25.11.2015 22 34 Leste 45 90 
26.11.2015 23 35 Leste 35 85 
27.11.2015 23 37 Leste 40 90 
02.12.2015 21 32 Leste 45 85 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INMET, 2016. 

Foram realizadas duas amostragens, num mesmo dia, utilizando dois equipamentos 

com as mesmas especificações, o primeiro foi utilizado pela manhã e o segundo no 

período da tarde para verificar se existia risco de saturação das membranas, o que 

não foi verificado. Nas amostragens posteriores utilizou-se um equipamento 

impactador pelo período de 6 horas.  

Realizaram-se 4 dias de amostragem conforme indicado no quadro 31. As pesagens 

dos filtros utilizadas no dia 27, Amostragem 3, foram realizadas em balança com 

quatro algarismos significativos. Como a pesagem dos filtros após o período de 

amostragem foi realizado em balança com cinco algarismos, optou-se por utilizar, para 

esse dia, apenas quatro algarismos significativos. Todas as pesagens de filtros antes 

e após a amostragem foram feitas em triplicata. 

Quadro 31 – Descrição do processo de amostragem para medição da emissão do material 
particulado emitido pelo equipamento reciclador 

AMOSTRAGEM DATA EQUIPAMENTO 

1 25.11.2015 Em funcionamento 
2 26.11.2015 Desligado 
3 27.11.2015 Em funcionamento 
4 02.12.2015 Em funcionamento 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Os  dados quantitativos de material particulado  retidos nos filtros são expostos na 

Tabela 20. A vazão horária média de fluxo de ar considerando todos os dias de 

amostragem foi de 1174 litros/h de ar, sendo o valor médio do volume de ar 

succionado em 6 horas de 7 m3. 



112 

 

Araújo (2014) diz que a maior parte da literatura faz menção ao material particulado 

utilizando os termos PTS – Partículas Totais em Suspensão, MP10 – partículas grossas 

e MP2,5 – partículas finas e ultrafinas. As PTS possuem diâmetro igual ou menor a 100 

µm, o MP10 possui diâmetro igual ou menor que 10 µm e o MP2,5 tem diâmetro até 2,5 

µm.  

O valor de PTS em concentração média diária foi de 640 μg/m3 acima da concentração 

média diária permitida do padrão primário de 240 μg/m3 (Brasil, 1990), que não deve 

ser excedida mais que uma vez por ano. Por sua vez, a Tabela 21, pode ser analisada 

sob o ponto de vista das MP10, considerando que a partir do disco nro 5, são retidas 

partículas com diâmetros menores que 14,9 μm obtém-se valores elevados para 

MP10, maiores que o recomendado pela Resolução CONAMA  03/1990 (Brasil, 1990) 

que estabelece que valores maiores que 150 µg/m³ para concentração média em 

intervalos de 24 horas não devem ser excedidos mais de uma vez por ano.  

Tabela 20 - Valores de concentração diária e de concentração média diária  

 nro diâmetro disco Peso  final Peso  inicial Cm PTS PTS  Cm diária 

Unidade  μm  g g μg/m3 μg/m3 μg/m3 

AM1 (25/11/2015) 

6 14,9 A21 0,00298 0,00283 21   

5 4,9 A27 0,02132 0,01341 1130   

4 1,7 A23 0,01605 0,01483 174   

3 0,55 A24 0,01467 0,01431 50   

2 0,18 A25 0,01385 0,01356 40   

1 0,06 A26 0,01448 0,01419 41 1456  

AM2 (26/11/2015) 

6 14,9 A22 0,00289 0,00277 0   

5 4,9 A32 0,01455 0,01431 20   

4 1,7 A28 0,01367 0,01352 38   

3 0,55 A31 0,01392 0,01374 51   

2 0,18 A30 0,01411 0,01399 54   

1 0,06 A29 0,01373 0,01364 60 223  

AM4 (02/12/2015) 

6 14,9 A43 0,00873 0,00863 14   

5 4,9 A42 0,01547 0,01454 132   

4 1,7 A40 0,01525 0,01502 34   

3 0,55 A35 0,01447 0,01432 21   

2 0,18 A34 0,01400 0,01386 19   

1 0,06 A33 0,01402 0,01389 18 238 639 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016  
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Tabela 21- Concentração média diária por disco do impactador  

nro diametro disco 

Com equipamento  

Concentração 

média diária 

Sem equipamento 

Concentração em 

um dia 

 μ μg/m³ μg/m³ 

6 14,9 12 17 

5 4,9 427 35 

4 1,7 82 22 

3 0,55 41 27 

2 0,18 38 17 

1 0,06 40 13 

Total MP10   628  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

É possível observar a partir da Tabela 20 que na amostragem 2 (sem o equipamento 

estar em funcionamento) já existe material particulado retido nos filtros. 

Os efeitos na saúde do colaborador que opera o equipamento devido à inalação do 

material particulado dependem da distribuição do tamanho das partículas e 

propriedades químicas, exposições a altos níveis de material particulado podem 

ocasionar doenças respiratórias como asma e bronquite. As partículas menores que 

10 µm representam um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de 

doenças cardiovasculares e respiratórias, visto que partículas desse tamanho 

conseguem acessar partes do organismo mais internas (Araújo, 2014). 

Segundo EPA, 2004 apud Araújo, 2014 por serem inaláveis, partículas entre 10 e 0,5 

µm, podem ser retidas ou expectoradas, se inaladas, já partículas menores que 0,1 

µm tem alta probabilidade de ficarem retidas nos pulmões. 

Os dados obtidos por meio das amostragens revelam que partículas que ficaram 

retidas no estágio 5 do impactador apresentaram maiores quantidades em dois dias o 

qual o equipamento reciclador estava em funcionamento. No dia que não estava em 

funcionamento, a maior quantidade de MP também foi encontrada no estágio 5, que 

apresenta partículas com até 4,9 µm de diâmetro. 

Embora não se possa afirmar que a emissão de PTS e MP10 se deveram 

exclusivamente a unidade de reciclagem ou que os valores superiores 

corresponderam ao dia permitido de superação conforme a Resolução CONAMA 03, 

recomenda-se a utilização da máscara respiratória como equipamento de proteção 
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individual, pelo colaborador responsável pela operação do equipamento reciclador, 

devido à emissão de material particulado. 

Consumo de energia/mês 

O consumo de energia dado em função do consumo de óleo diesel do gerador para o 

funcionamento do equipamento reciclador é apresentado na Tabela 22. 

Tabela 22 – Consumo de óleo diesel do equipamento reciclador de RCC 

MÊS 
TEMPO DE 

UTILIZAÇÃO (MIN) 
CONSUMO DE 
DIESEL (L/mês) 

CARGA 
UTILIZADA (Kw) 

Abril 424 5,9 21,2  
Maio 651 9,0 32,55 
Junho 703 9,7 35,15 
Julho 1143 15,8 57,15 
Agosto 135 1,9 6,75 
Setembro 0 0,0 0 
Outubro 990 13,7 49,5 
Novembro 1170 16,2 58,5 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

A Figura 26 traz o consumo de diesel para o funcionamento geral da obra, incluindo 

escritório e equipamentos de transporte utilizados, como retroescavadeira, 

manipulador e trator. 

Figura 26 – Consumo de óleo diesel da obra com equipamentos de transporte e 

funcionamento do escritório 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

O gasto de óleo diesel na obra com o reciclador de RCC representou percentuais entre 

0 e 0,6 %. 
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Durante o período de observação da reciclagem, o processo consumiu 72,2 litros de 

óleo diesel, considerando que foram construídos 36.586,70m², 0,0019L/m²const. foram 

consumidos no processo de reciclagem estudado. 

Consumo de água 

A observação do processo e consulta ao setor de Gestão de Resíduos da obra 

permitiu a constatação de que não há utilização de água durante a operação da URPP 

ou manutenção de equipamentos. 

Quantidade de agregado reciclado/quantidade de RCC classe A recebido 

A síntese dos resultados encontrados foi apresentada na Tabela 23. 

Tabela 23 – Resultados encontrados para o indicador quantidade de agregado 
reciclado/quantidade de RCC classe A recebido 

DIAS 
OBSERVADOS 

MÉDIA DE 
MINUTOS 

PARA 
PRODUÇÃO 

DE 0,04 m³ DE 
AGREGADO 
RECICLADO 

MIÚDO 

MÉDIA DE 
MINUTOS 

PARA 
PRODUÇÃO 

DE 0,04 m³ DE 
AGREGADO 
RECICLADO 

MIÚDO 

TEMPO DE 
FUNCIONAMENTO 
DO EQUIPAMENTO 

(MINUTOS) 

QUANTIDADE 
DE CARRINHOS 

DE MÃO 
CARREGADOS 
INSERIDOS NA 
RECICLAGEM 

17/11/2015 15,6 9,1 267 44 
19/11/2015 13,2 9,7 235 39 
25/11/2015 12,7 8,1 216 37 
27/11/2015 8,9 6,7 108 19 
02/12/2015 14,6 8,6 294 35 
AGREGADO 
RECICLADO 
PRODUZIDO/ 
HORA 

0,469 m³/h    

RCC INSERIDO/ 
HORA 

0,51 m³/h    

AGREGADO 
RECICLADO/RCC 
INSERIDO 

0,92    

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

O levantamento desses dados permitiu obter o indicador pretendido e também o 

percentual de perda do processo nesse período de tempo, equivalente a 8%, 

aproximadamente.  

Cabe mencionar que o levantamento de dados para esse indicador ocorreu no período 

final da obra e que no início do período do levantamento de dados a baia de 

armazenamento de RCC estava preenchida com os RCC resíduos, porém a entrada 

de RCC era irregular e em alguns momentos em pequena quantidade.  



116 

 

Percentual de rejeito gerado 

O rejeito gerado pelo processo de reciclagem estudado é considerado como qualquer 

material que não possa ser enquadrado na classe A dos RCC ou que, sendo inserido 

no processo, causaria algum prejuízo à qualidade dos agregados reciclados 

produzidos. 

De acordo com a orientação da gerência da obra, apenas resíduos 

predominantemente cinza, como pedaços de concreto simples e blocos inservíveis, 

deveriam ser encaminhados para a área de reciclagem. Como rejeitos, observou-se a 

presença de pedaços insignificantes de farpas de madeira, retiradas manualmente 

pelo operador do equipamento.  

A composição gravimétrica dos RCC, apresentada no item 5.2.1, indicou o percentual 

de rejeito de 0,05% do total da amostra. 

Consumo de energia do equipamento/consumo total de energia da obra 

A Tabela 24 traz informações sobre o funcionamento da reciclagem e a quantidade 

de diesel utilizada para abastecer o gerador de energia utilizado na obra. 

Tabela 24 – Consumo de diesel mensal do gerador de energia utilizado na obra em estudo 

MESES 
FUNCIONAMENTO DA 

RECICLAGEM 

DIAS DE 
FUNCIONAMENTO 

LEVANTADOS 

ÓLEO DIESEL PARA 
ABASTECIMENTO DO 

GERADOR (L) 

MAIO Sim 7 1150 
JUNHO Sim 4 1877 
JULHO Sim 10 2240 
AGOSTO Sim 1 1930 
SETEMBRO Não 0 2217 
OUTUBRO Sim 4 1985 
NOVEMBRO Sim 4 2140 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados fornecidos pela empresa de engenharia 
responsável pela obra, 2016. 

Comparando-se os dados de consumo de Diesel com os períodos de funcionamento 

da reciclagem, observam-se indícios de que a demanda do equipamento reciclador é 

baixa, pois pouco difere o consumo de diesel no mês de julho, no qual existiu atividade 

na unidade de reciclagem, do mês de setembro, no qual a unidade não operou.  

Com base na Tabela 22 e na Figura 26 é possível estabelecer outra análise, 

considerando o consumo de diesel para a obra e apenas para o reciclador de RCC. A 

Tabela 25 mostra essa comparação. 
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Tabela 25 – Comparação entre o consumo de diesel utilizado na obra com equipamentos e 
serviços e o consumo de diesel pela reciclagem 

MÊS 
CONSUMO DE 

DIESEL DA OBRA 
(L/mês) 

CONSUMO DE DIESEL 
DA RECICLAGEM 

(L/mês) 

CONSUMO DE DIESEL DA 
RECICLAGEM/ CONSUMO DE 

DIESEL DA OBRA 

Abril 3.556,1 5,9 0,0016 
Maio 5.396 9,0 0,0016 
Junho 4.312,3 9,7 0,0022 
Julho 5.109,2 15,8 0,0030 
Agosto 3.068,1 1,9 0,0000611 
Setembro 2.604,2 0,0 0 
Outubro 2.253,4 13,7 0,0060 
Novembro 2.591,6 16,2 0,0062 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

A quantidade de diesel consumida no funcionamento do equipamento reciclador é 

ínfima quando comparada ao consumo total de diesel consumido para manter em 

funcionamento as atividades do escritório da obra somadas aos equipamentos 

utilizados, caracterizando esse indicador como irrelevante. 

5.4.1.1 Análise do desempenho ambiental 

A comparação dos resultados obtidos para indicadores de desempenho ambiental da 

URPP com parâmetros e critérios de referência foi sistematizada e apresentada na 

Tabela 26. 

Tabela 26 – Sistematização dos resultados de aplicação dos indicadores de desempenho 
ambiental 

INDICADOR RESULTADO DA APLICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Nível de emissão de 
ruído 

Em acordo com a legislação 
incidente 

Recomenda-se a utilização de EPI 
para o colaborador responsável pela 
operação do equipamento reciclador 

Nível de emissão de 
material particulado 

Parcialmente em acordo com a 
legislação incidente 

Recomenda-se a utilização de EPI 
para o colaborador responsável pela 
operação do equipamento reciclador 

Consumo de energia 0 a 0,6% do total - 

Consumo de água 0 - 

Quantidade de agregado 
reciclado/quantidade de 
RCC classe A recebido 
 

0,92 - 

Percentual de rejeito 
gerado 

0,05% do total amostrado - 

Consumo de energia do 
equipamento/consumo 
total de energia da obra 

0,0016 a 0,0062 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Os indicadores selecionados para análise do desempenho ambiental apresentaram 

resultados positivos, de maneira geral. Os indicadores que possuem padrões 

estabelecidos por legislação estavam, em sua maioria, de acordo com o estabelecido. 

O consumo de energia da URPP é baixo e, se comparando ao consumo de energia 

geral da obra, esse valor situa-se entre 0,16 e 0,62%. O consumo de água no processo 

de reciclagem é nulo. Entre os resíduos recebidos na URPP, 92% são reciclados e 

transformados em agregados prontos para serem aplicados.  

A maior parte dos trabalhos que trazem indicadores para o desempenho ambiental 

citados na revisão de literatura apenas propõem indicadores (Cardoso, 2004; ABNT, 

2004; Yuan, 2013). Coelho e Brito, 2013 obtêm valores para esses indicadores, porém 

a partir de unidades de reciclagem de grande porte, não possibilitando a comparação 

dos seus valores com os resultados dessa pesquisa. Apenas o trabalho de 

Evangelista 2009 traz valores para o indicador de consumo de energia, porém 

utilizando unidade de medida diferente da utilizada nessa pesquisa, não possibilitando 

uma comparação com os indicadores obtidos. 

5.4.2 Indicadores para análise de desempenho financeiro 

Os indicadores selecionados para análise do desempenho financeiro da URPP foram 

selecionados e apresentados no Quadro 28. Os resultados obtidos para os 

indicadores foram descritos e uma análise do desempenho financeiro da URPP foi 

apresentada posteriormente. 

Custo com energia/mês 

O valor do litro do óleo diesel estava custando R$ 3,15 nos meses de observação da 

pesquisa, de acordo com informações apresentadas por colaboradores da obra. Posto 

isso, o custo de energia para o funcionamento da reciclagem foi contabilizado com 

base em dados da Tabela 22 e demonstrado na Figura 27.  
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Figura 27 – Custo de energia com a reciclagem por mês 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

A Figura 27 mostra que o custo com a energia no processo de reciclagem é 

diretamente proporcional ao consumo de diesel em litros do processo.  

Para produção de 1 m³ de agregado reciclado seriam necessárias aproximadamente 

2h e 8 minutos, para esse tempo de funcionamento da reciclagem, considerando o 

consumo de diesel do equipamento reciclador de 0,83 L/h, obtém-se que o custo de 

energia para a produção de 1 m³ de agregado reciclado seria de aproximadamente 

R$ 6,00. 

Ao relacionar o custo de energia com os m² construídos da obra em estudo, 

R$0,0062/m²const. foram gastos no período de observação da reciclagem. 

Custo com manutenção do equipamento 

A manutenção do equipamento reciclador era realizada por uma empresa contratada. 

O contrato entre a empresa de engenharia responsável pela obra e a empresa de 

manutenção previa uma visita por semana, buscando sanar com brevidade problemas 

de manutenção corretiva sem tempo mínimo e a realização de planejamento de 

manutenção preventiva para o equipamento. O valor mensal pelo serviço era de R$ 

800,00/mês, visitas acima da contratada gerariam um custo de R$ 150,00/visita e o 

fornecimento de materiais e equipamentos de reposição ficariam sob a 

responsabilidade da empresa de engenharia. 
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Durante o período de observação não foram necessárias visitas extras, porém foi 

necessária a troca de algumas peças do equipamento e realização de alguns serviços 

não inclusos na mensalidade referente à manutenção do equipamento. Os 

orçamentos foram realizados pela própria empresa contratada para manutenção e 

aprovados pela empresa de engenharia responsável pela obra, os custos das peças 

e serviços extras estão na Tabela 27. 

Tabela 27 – Custos extras com a manutenção do equipamento reciclador Queixada 200P 

SERVIÇO VALOR (R$) 

Rebobinamento do motor 400,00 

Substituição de duas correias 70,00 

Substituição de rolamento interno 6306 zz 85,00 

Substituição de rolamento interno 6205 zz 45,00 

Botoeira 5cv 185,00 

TOTAL 785,00 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

Assim, o custo total com manutenção do equipamento no período de abril a dezembro 

de 2015 somou R$ 7.185,00, que significa um custo de R$ 0,19/m²const. da obra. 

Custo com implantação da área de reciclagem 

O custo de implantação da área de reciclagem foi obtido por meio do levantamento de 

notas fiscais de compra dos materiais utilizados em sua construção no ano de 2014, 

algumas informações foram fornecidas pelo Engenheiro responsável pela obra como 

tempo e mão de obra utilizada para execução da unidade. 

A Tabela 28 indica quanto foi gasto com mão de obra na construção do canteiro. A 

carga horária considerada foi de 9h/dia. 

Tabela 28 – Custo com mão de obra para construção da área de reciclagem 

FUNCIONÁRIO SALÁRIO (R$/MÊS)16 
REFERENTE À CONSTRUÇÃO 

DA ÁREA DE RECICLAGEM (R$) 

Pedreiro 1282,45 314,78 
Ajudante de Pedreiro 798,32 97,98 
Carpinteiro 1282,45 104,93 
Ajudante de Carpinteiro 751,52 122,98 
TOTAL (R$)  640,66 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

                                                 
16 O valor do salário utilizado é referente ao ano de 2015. 
* O traço utilizado para produção de argamassa e do concreto foi de 1:0,216:2:0,04 e 1:0,088:0,088:0,03 para o 
rendimento de 0,3m³. 
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Os quantitativos e os custos de materiais, como areia, cimento, aditivo e água 

(argamassa), cimento, areia, brita e água (concreto), blocos de alvenaria, madeira 

(tábuas e barrotes), telhas de fibrocimento e pregos são apresentados na Tabela 29. 

Tabela 29 – Custo para produção de argamassa e concreto utilizados na construção da área 
de reciclagem 

MATERIAL 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
QUANTIDADE 

UTILIZADA 
VALOR TOTAL (R$) 

ARGAMASSA* 
Cimento 50 1,000 50,00 
Areia Branca 42 0,216 9,07 
Aditivo plastificante 
(Metre Mix) 

3,00 2,000 6,00 

Água 42,00 0,040 1,68 
  TOTAL (R$) 66,75 
  TOTAL (R$)/M³ 222,50 

CONCRETO* 

Cimento 50,00 1,000 50,00 
Areia Branca 42,00 0,088 3,70 
Brita 1 35,00 0,088 3,08 
Água 42,00 0,030 1,26 
  TOTAL (R$) 58,04 
  TOTAL (R$)/M³ 193,47 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

O equipamento reciclador utilizado na área de reciclagem, o Queixada 200P, foi 

adquirido por R$ 33.000,00. Em face da descrição dos custos para implantação da 

área de reciclagem, elaborou-se a Tabela 30 com o resumo desses valores e seu total. 

Tabela 30 – Custo total para implantação da área de reciclagem de RCC17 

ITEM/MATERIAL 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
QUANTIDADE 

UTILIZADA 
VALOR TOTAL (R$) 

Mão de obra   640,66 
Equipamento 
reciclador 

  33.000,00 

Argamassa   222,50 
Concreto   193,47 
Bloco estrutural 
(14x19x39 cm) 

1,68 540 907,20 

Bloco de calha 
(14x19x39 cm) 

2,28 29 66,12 

Bloco estrutural 
(14x19x19 cm) 

1,10 30 33,00 

Tábua (25x300 cm) 3,60 14,5 52,20 

   
continua 

 
 

  

                                                 
17 Os valores inseridos na Tabela 30 foram valores levantados no ano de 2015. 
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Tabela 30 (Conclusão)   

ITEM/MATERIAL 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
QUANTIDADE 

UTILIZADA 
VALOR TOTAL (R$) 

Barrote (5,5x5,5 cm) 680,00 0,275275 187,19 
Telhas de Amianto 
(50x244cm) 

1,10 14 15,40 

Prego 4,25 3 12,75 
TOTAL   35.330,49 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Portanto, o custo com a implantação da área de reciclagem equivaleu a um total de 

R$ 35.330,49, o que equivale a R$ 0,96/m²const. da obra. 

Custo com mão de obra 

O valor do salário de um servente em abril de 2015 foi R$ 751,45 e a partir de maio 

até dezembro 2015 foi de R$ 817,95. A obra funciona 9 horas por dia, de segunda a 

sexta-feira. O operador do equipamento reciclador recebe o salário de um servente, 

porém ele não dedica todo o seu turno de trabalho ao processo de reciclagem.  

Considerando o mês de novembro de 2015 de observação, em que a reciclagem 

funcionou de maneira mais contínua, observou-se que o operador dedica, um tempo 

médio de 6 h/dia do seu trabalho a reciclagem. Considerando esse período de 

trabalho, temos que o custo de mão de obra referente à reciclagem é de R$ 

545,30/mês.  

Considerando que o custo com mão de obra da reciclagem é de R$ 545,30/mês para 

um total de 22 dias úteis, o que equivale a 132 horas de trabalho, o valor da mão de 

obra para produção de 1 m³ de agregado reciclado (2 h e 8 minutos) seria de 

aproximadamente R$ 9,00. 

Considerando ainda o custo da mão de obra mensal e a extensão do período de 

observação da reciclagem (abril a dezembro), tem-se que R$ 0,73/m² const. são gastos 

com mão de obra. 

Benefícios financeiros do agregado reciclado (venda ou doação) 

Os agregados reciclados não foram vendidos, sugere-se então que o mercado 

consumidor de agregados reciclados em Feira de Santana não conhece o produto ou 

pode não apresentar interesse. A falta de planejamento da obra para destinação do 

agregado reciclado produzido é também considerado um fator de interferência na 
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produtividade do processo, em razão de que, sem a saída do agregado reciclado, o 

processo de reciclagem parou algumas vezes. 

As destinações formais dadas ao agregado reciclado pela empresa foram doação e 

utilização na obra. O equipamento reciclador utilizado produz dois tipos de agregado, 

o miúdo e o graúdo.  

O agregado graúdo foi utilizado na obra para aterramento, nivelamento, meio fio, 

passeio, contra piso, concreto magro, graute. O agregado miúdo também foi utilizado 

na obra, segundo informações coletadas, mas não foi possível identificar para qual 

finalidade. Parte do agregado reciclado miúdo foi doada para uma empresa parceira. 

A doação do agregado reciclado é considerada um benefício para empresa, pois gera 

economia por evitar custos com transporte e disposição em aterro de inertes. Na 

Tabela 31 estão descritos o tipo de agregado e quantidade doada ou utilizada na obra. 

Tabela 31 – Benefícios do agregado reciclado 

MÊS 
TIPO DO 

AGREGADO 
DESTINAÇÃO 

QUANTIDADE 
UTILIZADA (m³) 

ABRIL - - - 

MAIO 

Agregado miúdo Empresa de pré-moldados 0,32 

Agregado graúdo Empresa de pré-moldados 0,64 

Agregado graúdo Canteiro de obra/passeios N.I. 

JUNHO - - - 

JULHO 
Agregado graúdo Canteiro de obras/nivelamento 2,20 

Agregado graúdo Canteiro de obra/passeios 5,50 

AGOSTO - - - 

SETEMBRO Agregado miúdo Canteiro de obras/nivelamento 2,20 

OUTUBRO 
Agregado miúdo Doação 16,00 

Agregado graúdo Doação 60,00 

NOVEMBRO 
Agregado miúdo Doação 60,22 

Agregado graúdo Doação 0,25 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Com base nos dados levantados e expostos na Tabela 31, a economia gerada com a 

doação dos agregados pode ser contabilizada a partir do valor que seria gasto para 

enviar esse material na forma de resíduo para aterro e a utilização desses resíduos 

no canteiro de obra pode ser contabilizada como a não necessidade de compra de 

agregado natural, além da economia com o gasto do envio do resíduo ao aterro. 

Foram doados 76,54 m³ de agregado miúdo e 60,64 m³ de agregado graúdo. 

Considerando as massas unitárias dos agregados reciclados e do RCC, seriam 

transportados e dispostos em aterro 122.333,88 Kg ou 125,02 m³ de RCC referente 
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ao agregado miúdo e 85.881,4 Kg ou 87,77 m³ de RCC referente ao agregado graúdo. 

Para transportar e dispor essa quantidade de RCC seria gasto R$ 4.106,88. 

Foram utilizados no canteiro de obra 7,7 m³ de agregado graúdo e 2,2 m³ de agregado 

miúdo. Os preços dos agregados naturais equivalente aos produzidos na reciclagem, 

de acordo com as notas fiscais de compras da obra, são de R$ 36,66/t e R$ 16,00/t, 

respectivamente. Utilizando as massas unitárias do agregado natural, tem-se que 

foram utilizados, 3,52 t de agregado miúdo e 10,9 t de agregado graúdo. Portanto, a 

economia com a utilização desses materiais em canteiro de obra seria de R$ 56,26 e 

R$ 399,78.  

Os RCC gerados na obra, se não enviados para área de armazenamento da área de 

reciclagem da obra, teriam como destino o aterro de resíduos inertes da cidade. De 

acordo com contrato entre a empresa responsável pela obra e a empresa Sustentare 

Serviços Ambientais S.A., que realiza a operação do aterro sanitário do município de 

Feira de Santana, o valor pago pela obra pela destinação dos resíduos não 

contaminados (bloco de concreto, sacaria de cimento e bloco cerâmico) era de R$ 

10,32/tonelada. 

Além do custo com a disposição dos RCC, existe também o custo com o transporte 

desses resíduos do local de origem (obra) até o local de destino (aterro). O valor gasto 

com a realização desse transporte foi levantado por meio do contrato entre a empresa 

responsável pela obra e a empresa que faz o transporte dos resíduos, a empresa 

Transmarinho, que recolhe o valor de R$ 130,00/por viagem de resíduos, cada viagem 

corresponde a uma quantidade equivalente a 15 m³ de resíduos.  

A economia com transporte e disposição do agregado reciclado utilizado no canteiro 

de obra, que correspondeu a quantidade de 14.421,38 Kg ou 14,4t de resíduos, 

considerando as massas unitárias dos agregados reciclados e do RCC, seria de R$ 

130,00 referente ao transporte e R$ 148,60 referente à disposição em aterro.  

A partir das informações levantadas, o benefício econômico a partir da doação e da 

utilização do agregado reciclado no próprio canteiro de obra somou um total de R$ 

4.841,52, o que pode ser traduzido numa economia de R$ 0,13/m²const. da obra. 

Custo com coleta e disposição do RCC em aterros 
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De acordo com as CTRs arquivadas na obra, as quantidades de RCC enviadas ao 

aterro e o custo do envio, no período de abril a dezembro de 2015, foram os 

apresentados na Tabela 32.  

Tabela 32 – Resíduos encaminhados para aterro e custos nos meses de abril a dezembro de 
2015 

MÊS 
QUANTIDADE 

(m³) 
CUSTO DE TRANSPORTE 

(R$) 
CUSTO DISPOSIÇÃO EM 

ATERRO 

ABRIL 51,5 520,00 519,40 
MAIO 295,6 2.600,00 2.984,65 
JUNHO 139,0 1.300,00 1.403,50 
JULHO 232,9 2.080,00 2.351,10 
AGOSTO 493,0 4.290,00 4.979,10 
SETEMBRO 373,3 3.250,00 3.768,90 
OUTUBRO 370,2 3.250,00 3.739,35 
NOVEMBRO 0 0,00 0,00 
DEZEMBRO 19,2 260,00 193,80 
TOTAL 1974,7 17.550,00 19.939,79 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

O custo com a disposição dos RCC em aterro durante o período de observação da 

reciclagem totalizou R$ 37.489,79, o que representou um custo de R$ 1,06/m²const. que 

poderia ser evitado, caso esse quantitativo de RCC fosse enviado para a reciclagem. 

As quantidades referentes aos meses de abril e dezembro correspondem aos dias 

desses meses em que o processo de reciclagem estava sendo observado, portanto 

não correspondem ao total do mês. 

Custo com a compra do agregado natural 

A reciclagem dos RCC produz material semelhante ao pó de pedra e a brita ¾ ou 19 

mm, para comparações com esse produto, levantou-se os valores do pó de pedra e 

da brita naturais, no setor de compras da obra. A Tabela 33 mostra os valores dos 

agregados naturais. 

Tabela 33 – Custo dos agregados naturais para o ano de 2015 

TIPO DO AGREGADO VALOR (R$/T) 
Pó de pedra 16,00 
Brita ¾ - 19 mm 36,66 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Custo com a disposição de rejeitos 

O processo de reciclagem em estudo gera um percentual insignificante de rejeitos, 

como foi descrito no item 5.2.1, devido ao processo de separação de resíduos gerados 

na origem, no próprio canteiro, inserido no processo de gestão da obra. No entanto, 
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os resíduos considerados como rejeitos para o processo da reciclagem, separados no 

local de geração tem o destino de doação para cooperativas como a madeira sem a 

geração de custos e o gesso seria enviado para aterro, podendo gerar algum custo 

ínfimo para sua disposição. 

Custo total de disposição/custo total operacional 

O custo operacional da reciclagem engloba mão de obra, custo da energia, água e 

manutenção do equipamento. Durante o período de um mês, o gasto operacional da 

produção de agregado reciclado corresponde ao total apresentado na Tabela 34 e 

proporcionalmente apresenta-se de acordo com a Figura 28, o custo com manutenção 

do equipamento representa quase 50% do custo total operacional.  

Tabela 34 – Custo operacional da reciclagem durante o período de um mês 

ITEM CUSTO (R$) 

Mão de obra 545,30 
Energia 345,11 
Água 0,00 
Manutenção do equipamento 800,00 
TOTAL 1.690,41 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

Figura 28 – Custo operacional da reciclagem durante o período de um mês 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.  

O levantamento dos custos da Tabela 34 baseou-se na observação do processo de 

reciclagem no mês de novembro, o qual funcionou de forma mais contínua, em torno 

de 6h/dia. Também foi considerado que a reciclagem funcionou 22 dias úteis de um 

mês de 30 dias, totalizando 132 horas de funcionamento. 

32%

21%

0%

47%

Mão de obra Energia Água Manutenção
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O funcionamento da reciclagem por 132 horas, de acordo com o indicador 

“Quantidade de agregado reciclado/quantidade de RCC classe A recebido” produziria 

61,9 m³ de agregado reciclado. Essa quantidade de agregado reciclado em massa 

seria equivalente a 92.106,067 Kg, o custo para dispor essa quantidade em forma de 

resíduo é indicado na Tabela 35. 

Tabela 35 – Custo para dispor o resíduo gerado durante o período de um mês 

ITEM CUSTO (R$) 

Transporte 910,00 
Disposição em aterro 959,76 
TOTAL 1.869,76 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

Considerando as informações obtidas por meio desse indicador, sabe-se que o custo 

operacional mensal da reciclagem é de R$ 1690,41 e o custo mensal para disposição 

em aterro dos RCC gerados em média durante o período de um mês é de R$ 1.869,76. 

A partir desses dados, considerando o período de observação da reciclagem, é 

possível ainda apresentar que R$ 0,04/mês.m²const. foram gastos com a operação da 

reciclagem e R$ 0,05/mês.m²const. foram gastos com a disposição dos RCC em aterro. 

Custo por m³ de agregado reciclado/custo por m³ de agregado natural 

Baseando-se nos resultados estabelecidos no indicador “Custo total de 

disposição/custo total operacional”, para a produção de 1 m³ de agregado reciclado, 

o custo seria de R$ 27,31.  

A produção de 1 m³ de agregado reciclado, com base no indicador “Quantidade de 

agregado reciclado produzido por tipo/quantidade de agregado reciclado total 

produzido no mesmo intervalo de tempo” produziria aproximadamente 0,6 m³ de 

agregado graúdo e 0,4 m³ de agregado miúdo, transformando essa quantidade em 

massa, equivaleria a 849,75 Kg de agregado graúdo e 639,32 Kg de agregado miúdo.  

Sabendo-se que o custo da tonelada do pó de brita é de R$16,00 e da tonelada da 

brita ¾ é de R$36,66 que são materiais que podem ser comparados aos produzidos 

no processo de reciclagem observado, pode-se, então, estabelecer que o gasto com 

a compra desses materiais na quantidade equivalente a produção de 1 m³ de 

agregado reciclado seria de R$ 10,22 de pó de brita e R$ 31,15 de brita 3/4, 

totalizando R$ 41,38. 
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Identificados os custos de 1 m³ de agregado reciclado e agregado natural, o resultado 

da aplicação do indicador correspondeu a 0,659. 

Custo com consumo de água 

Os registros feitos por observação e levantamento de dados permitiram concluir que 

o processo de reciclagem em estudo não utiliza o recurso água em nenhuma de suas 

etapas, portanto o custo com esse consumo é de R$ 0,00/mês ou R$ 0,00/m³ de 

agregado reciclado produzido. 

5.4.2.1 Análise do desempenho financeiro 

Os indicadores de desempenho financeiro permitiram a elaboração de uma 

demonstração financeira, na qual o custo operacional da URPP e o valor economizado 

por meio dos agregados reciclados produzidos foram comparados para o período de 

observação do processo de reciclagem, Tabela 36.  

O saldo da comparação entre o custo operacional da URPP e as economias geradas 

pela doação e utilização do agregado reciclado no próprio canteiro da obra foi 

negativo, podendo indicar que, na situação observada, a reciclagem não é 

financeiramente viável. 

Tabela 36 – Desempenho financeiro da reciclagem dos RCC, no período de abril a dezembro 
de 2015 

 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 
TOTAL 

(R$) 

ECONOMIAS 

Venda - - - - - - - - 0,00 

Doação - - - - - - - - 4.106,88 

Utilização 
do 
agregado 
reciclado 
na obra 

        734,64 

TOTAL         4.841,52 

CUSTOS OPERACIONAIS 

Energia 18,58 28,35 30,55 59,77 5,98 0,00 43,15 51,03 237,41 

Manutençã
o 

109,10 800,00 800,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5.709,10 

Reposição 
de peças 

- - - - - - - - 785b,00 

Mão de 
obra 

74,35 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 3.891,45 

continua 
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Tabela 36 (Conclusão) 

TOTAL         10.662,96 

SALDO         5.821,44 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Tabela 36 apresenta que um valor obtido por meio da doação do agregado reciclado 

produzido, em razão da obra não ter custos com o transporte e disposição desse 

agregado, outro valor é também obtido por meio da utilização do agregado reciclado 

na obra, esses valores referem-se a economias geradas. Entretanto, nenhum valor foi 

obtido com a venda desse produto não gerando uma receita para o processo ou a 

entrada de recursos financeiros.  

No sentido de refletir sobre condições que influenciam o desempenho financeiro da 

URPP, foram elaborados dois cenários, considerando que todo o RCC gerado pela 

obra, no período de observação da unidade tivesse sido reciclado. Esse montante 

engloba a quantidade de RCC estimada que entrou na URPP e a quantidade que foi 

encaminhada para disposição final, equivalente a 2052,4 m³ de RCC.  

No cenário 1, todo o resíduo reciclado é doado, evitando os custos de transporte e 

disposição em aterro. Para o cenário 2, todo o resíduo é utilizado na obra, evitando, 

assim, o custo com a aquisição de agregados naturais. Ambos os cenários são 

apresentados nas Tabelas 37 e 38. 

Tabela 37 – Desempenho financeiro para o Cenário 1 

 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 
TOTAL 

(R$) 

Doação - - - - - - - - 38.513,2 

CUSTOS OPERACIONAIS 

Energia 18,58 28,35 30,55 59,77 5,98 0,00 43,15 51,03 237,41 

Manutenção 109,10 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5.709,10 

Reposição 
de peças 

- - - - - - - - 785,00 

Mão de obra 74,35 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 3.891,45 

TOTAL         10.662,96 

SALDO         27.850,3 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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Tabela 38 – Desempenho financeiro para o Cenário 2 

 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 
TOTAL 

(R$) 

Utilização na 
própria obra 

- - - - - - - - 
85.256,5

9 

CUSTOS OPERACIONAIS 

Energia 18,58 28,35 30,55 59,77 5,98 0,00 43,15 51,03 237,41 

Manutenção 109,10 800,00 800,00 
R$ 

800,00 
800,00 800,00 800,00 800,00 5.709,10 

Reposição de 
peças 

- - - - - - - - 785,00 

Mão de obra 74,35 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 545,30 3.891,45 

TOTAL         
10.662,9
6 

SALDO         
74.593,6

3 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Os dois cenários indicam saldos positivos para o desempenho financeiro da URPP, 

desde que todo o montante de RCC gerado fosse encaminhado para URPP e o 

agregado produzido fosse doado ou utilizado no próprio canteiro de obra. 

5.4.3 Indicadores para análise de desempenho operacional  

Os indicadores selecionados para análise do desempenho operacional da URPP 

estão apresentados no Quadro 29. A obtenção dos indicadores é descrita e uma 

análise do desempenho operacional foi apresentada, trazendo como foco a 

produtividade do processo. 

Valor médio do volume de RCC entregue em cada viagem 

O volume de resíduos entregue em cada viagem está associado ao meio de transporte 

utilizado para encaminhar os resíduos gerados na obra até a área de armazenamento 

de resíduos. Os meios de transporte identificados utilizados comumente foram o 

carrinho de mão, mini retroescavadeira e retroescavadeira, com capacidades 

volumétricas de 0,16, 0,3 e 1,1 m³/viagem, apenas duas vezes houve utilização do 

skytrack que possui capacidade de 1,15 m³. 

As viagens realizadas para entrega do RCC à área de armazenamento foram 

observadas, cada meio de transporte utilizado foi registrado e com a capacidade do 
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meio de transporte foi possível determinar a valor médio do volume de RCC por 

viagem, de 0,6 m³/viagem de RCC recebidos. 

Valor médio de RCC recebido por dia 

Foram observados 108 períodos, o valor médio de RCC recebido por período foi de 

0,72 m³.  

Horas-homem por volume de RCC recebido 

O processo de reciclagem em estudo, por ser de pequeno porte, não necessita de um 

colaborador só para realizar atividades de recebimento de resíduos na área de 

armazenamento. O resíduo gerado na obra é segregado e acumulado nos pontos de 

geração, apenas concreto simples e blocos inservíveis são transportados diretamente 

para área de armazenamento da URPP. Portanto, esse indicador é desnecessário 

para a unidade estudada. 

Horas de reciclagem que o volume das baias de agregados reciclados produzidos 

permite 

O volume nominal da baia de armazenamento de agregado reciclado miúdo 

encontrado foi de 26,8 m³ e o volume da baia de armazenamento do agregado 

reciclado graúdo foi de 25,1 m³. Os valores de produção dos agregados reciclados 

miúdo e graúdo, no período de uma hora, foram de 0,185 m³/h e 0,284 m³/h, 

respectivamente.  

A capacidade útil da baia de armazenamento de agregados reciclados miúdo permite 

o funcionamento da reciclagem por 144,9 horas, enquanto que para a baia de 

armazenamento de agregados reciclados graúdo é permitido 88,4 horas de operação. 

Considerando que, quando a primeira baia alcançar seu volume máximo, a reciclagem 

deve parar para que seja dado algum destino ao agregado reciclado e o volume da 

baia possa ser utilizado para novo armazenamento, assumiu-se, então, que a menor 

capacidade de armazenamento corresponde a uma operação de 88 horas.  

Considerando ainda que a reciclagem funcionou, no mês de novembro, 

aproximadamente 6 horas por dia, obtém-se que, aproximadamente, 15 dias de 

operação da URPP são suficientes para que volume máximo da baia seja atingido, 

necessitando, assim, que fosse dado algum destino aos agregados produzidos para 

continuidade do processo. 
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Qualquer limitação ao escoamento da produção de agregado reciclado leva ao 

acúmulo de material, Figura 16 (c), e a necessidade de organizar a disposição desse 

material, o que exige horas de trabalho do operador e a interrupção do processo de 

reciclagem para que o operador possa fazer esse serviço, Figura 29, sendo assim, a 

produtividade do processo tende a diminuir.  

Figura 29 – Colaborador organizando a baia de armazenamento de agregados reciclados 
graúdos. 

 

Fonte: Sousa, 2015. 

Participação do RCC classe A no RCC recebido 

A caracterização do resíduo recebido na área de armazenamento da URPP, 

apresentado no tópico 5.2.1 desse documento, mostra que o percentual de RCC 

classe A é de aproximadamente 100%. 

Horas-homem por volume de RCC triado 

Os resíduos recebidos na URPP em estudo são predominantemente cinza e classe 

A, o que dispensa a etapa de triagem no processo, haja vista tais características, esse 

indicador também se torna irrelevante para o processo, apresentando o valor de 0 

HH/m³ de RCC triado. 

Horas-homem gastas no rompimento por volume de RCC reciclado 
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O tempo gasto com o rompimento manual dos resíduos que possuíam dimensões 

maiores que a abertura de alimentação do equipamento reciclador, pelo colaborador, 

consumiu cerca de 2% do tempo de reciclagem total. Sendo assim, se em 1 hora, 1 

minuto e 30 segundos são gastos para o rompimento dos resíduos e em 1 hora são 

reciclados 0,51 m³ de resíduos, logo, são necessárias 0,039 HH/m³ de agregado 

reciclado, ou 2,35 minutos/m³ de agregado reciclado. 

Horas-homens gastas no rompimento por horas totais do processo 

Cerca de 2% do tempo total do processo, ou seja, 0,02 horas-homem por horas totais 

do processo (HH/HT) são gastas com o rompimento dos resíduos. 

Horas-homem por volume de RCC rompido 

Esse indicador pode ser obtido pelo registro do tempo necessário para romper 1 m³ 

de resíduo. O colaborador responsável pelo processo de reciclagem preenche um 

carrinho de mão com resíduos para que esses sejam transportados até o equipamento 

reciclador. A etapa de rompimento dos resíduos que apresentam dimensões maiores 

que a abertura de alimentação do equipamento reciclador ocorre paralelamente à 

alimentação do carrinho de mão, portanto, esse carrinho é preenchido com peças de 

resíduos rompidas e peças não rompidas. Sendo assim, nas condições reais de 

observação do processo de reciclagem, não foi possível levantar esse indicador. 

Horas-homem por atividade específica de alimentação do britador 

As atividades específicas de alimentação do britador compreendem o deslocamento 

do resíduo por carrinhos, da área de armazenamento do RCC até a entrada de 

alimentação do britador. Dessa maneira, foram levantados os seguintes tempos: 

tempo de fracionamento manual dos resíduos; tempo gasto com viagens para 

transportar os resíduos até o equipamento reciclador; e o tempo gasto com 

alimentação e britagem. 

Além desses, foram registrados também alguns tempos utilizados para atividades 

necessárias a continuidade do processo, como o tempo gasto para desobstrução das 

peneiras de classificação dos agregados (parte integrante do equipamento reciclador) 

e o tempo utilizado para a organização das baias (Figura 29). A Tabela 39 mostra as 

horas-homem gastas em cada uma dessas atividades específicas, considerando um 

ciclo de uma hora de reciclagem.  
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Tabela 39 – Horas-homem gastas por cada atividade específica de alimentação do britador 

ATIVIDADE HORAS-HOMEM 

Fracionamento dos resíduos 0,02 
Viagem 0,320 
Alimentação e britagem 0,54 
Desobstrução de peneiras 0,0000343 
Organização das baias de armazenamento dos agregados reciclados 0,11 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

De acordo com os dados da Tabela 39, as atividades que consomem mais tempo do 

colaborador são a alimentação e britagem do resíduo e as viagens para transportar 

os resíduos da área de armazenamento até o equipamento, o tempo gasto com a 

desobstrução das peneiras é irrelevante. O tempo gasto com organização das baias 

poderia ser melhorado, caso a saída dos agregados reciclados fosse contínua, se 

esse tempo fosse otimizado, haveria uma melhora na produtividade do processo. 

Quantidade de RCC britado por período de tempo 

A quantidade de RCC que entrou no processo foi obtida pela quantidade de carrinhos 

com RCC encaminhados ao equipamento reciclador. Esse indicador foi levantado em 

duas etapas com condições diferentes. A primeira abrangeu um período de 

observação do processo de quatro meses, no qual ocorreu uma flutuação da 

quantidade de resíduos que entrou na URPP. Na segunda etapa, observou-se o 

processo pelo período de um mês, durante o qual a área de armazenamento de RCC 

classe A estava preenchida até sua capacidade máxima, permitindo um fluxo contínuo 

da reciclagem.  

Na primeira etapa obteve-se 1,02 m³ de RCC britado/hora, enquanto que na segunda 

etapa, o valor encontrado para esse indicador foi de 0,51 m³ de RCC britado/h de RCC 

reciclado. Os valores obtidos mostram que existe potencial de produção próximo a 

capacidade produtiva nominal do equipamento, mas existe um fator de vulnerabilidade 

no processo relacionado ao ritmo de trabalho do operador. 

Quantidade de agregado reciclado produzido por tipo/quantidade de agregado 

reciclado total produzido no mesmo intervalo de tempo 

A produção de agregado reciclado graúdo correspondeu a 60,6% do total da produção 

e o agregado miúdo a 39,4%, na mesma base de tempo. 
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Relação entre volume alimentado e volume produzido 

Obteve-se que a quantidade estimada de RCC reciclado por hora foi de 0,51 m³ e a 

quantidade de agregado reciclado produzido foi de 0,469 m³ por hora, chegando-se a 

uma relação de volume alimentado/volume produzido de 1,09.  

Número de interrupções por dia 

Foram observados 49 períodos de 4h de funcionamento da reciclagem, nos quais 

foram identificadas interrupções do processo ou não, ou seja, houveram períodos de 

observação que não foram identificadas interrupções do processo. As interrupções 

para horário de almoço não foram contabilizadas. Aproximadamente, aconteceu 1 

interrupção do processo de reciclagem por período. 

Duração das interrupções 

O tempo médio de duração das interrupções foi de 1,1 hora. 

Motivo das interrupções 

Foram levantados 20 motivos que ocasionaram as interrupções do processo de 

reciclagem, a Figura 30 mostra os motivos de maior frequência percentual. 
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Figura 30 – Frequência dos motivos das interrupções do processo de reciclagem 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

Os motivos considerados como “Outros” ocorreram apenas uma vez durante o 

levantamento dessa observação, entre eles estão: encher pneu do carrinho de mão; 

falta de espaço para armazenar o agregado reciclado; buscar água; separar parte das 

baias de agregados reciclados que não estava separada; vacinação do colaborador; 

verificação do aterramento elétrico do equipamento; chuva; troca de localização do 

gerador; por exemplo.  

As interrupções para descanso do colaborador e para organização das baias de 

agregados reciclados foram os motivos de interrupção mais frequentes. Esses motivos 

indicam que a existência de mais um colaborador poderia reduzir os tempos de parada 

do processo. 

Pessoas envolvidas no processo de reciclagem 

Apenas um colaborador esteve envolvido no processo da reciclagem. Observou-se 

que, muitas vezes, esse colaborador foi solicitado a realizar outras funções na obra. 
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Tempo total de produção por dia 

Foram observados 49 períodos de produção, a média de produção por período 4 horas 

foi de 1,33 horas. Porém, se considerado apenas o mês de novembro em que houve 

observação de dois períodos por dia, por 4 dias, tem-se que o tempo médio de 

produção foi de 4h e 41 minutos por dia.  

Fluxo volumétrico de alimentação do equipamento britador 

Durante 20 dias foram levantados os dados de tempo utilizado para alimentação e 

britagem do RCC e da quantidade de RCC inserida no equipamento reciclador, a partir 

desses dados chegou-se ao fluxo volumétrico de alimentação do equipamento, que 

foi equivalente a aproximadamente 0,03 m³ de RCC/h. 

Horas de treinamento por operário 

O colaborador responsável pela operação do equipamento de reciclagem não recebeu 

treinamento, apenas recebeu instruções quanto ao funcionamento do equipamento, 

como a não inserção de peças grandes no equipamento e não inserção de peças que 

estejam misturadas com barro. Essas instruções foram baseadas na utilização do 

equipamento em outras obras. Apesar do operador não ter recebido treinamento, 

verificou-se que ele não apresentava dificuldades relacionadas ao processo. 

Todas as quartas feiras ocorria o Diálogo Semanal de Segurança (DSS) na obra, que 

eram encontros semanais com o objetivo de trazer um tema para reflexão e 

aprimoramento das atividades e posturas dos colaboradores, que pudessem reduzir 

os acidentes de trabalho. Um dos DSS, realizado pela Estagiária de Resíduos da obra, 

abordou a importância da separação dos resíduos em canteiro, que além de ter 

relação com a questão dos acidentes, também tem relação direta com a produtividade 

da reciclagem.  

Quantidade de RCC classe A gerado e não reciclado 

O Plano de Gerenciamento de RCC da obra em estudo previu a geração de 4077,9 

m³ de RCC classe A durante o período de execução da obra. Utilizando a massa 

unitária dos resíduos que chegaram à área de armazenamento da reciclagem e o 

quantitativo em massa de resíduos que foi enviado ao aterro no período de abril a 

dezembro de 2015, de acordo com as CTRs, tem-se que 1974,7 m³ de RCC classe A 

foram enviados ao aterro. 
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Ou seja, 48,4% dos RCC gerados na obra foram enviados para aterro, devendo-se 

considerar que as CTR observadas corresponderam ao período de aproximadamente 

metade do tempo de execução da obra, que foi de aproximadamente 2 anos. O Plano 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) apresentado pela obra 

apresenta como alternativas de destinação dos resíduos classe A soluções que 

envolvam a reciclagem dos resíduos, mas sem os quantitativos.    

Existência de mecanismo de controle de ruído 

NÃO. 

Existência de mecanismo de controle de vibração 

NÃO. 

Controle do ar por meio de lavagem ou dosagem 

NÃO. 

Existência de cobertura nas áreas de armazenamento 

NÃO. Uma lona foi utilizada durante alguns períodos na área de armazenamento de 

RCC para evitar que o resíduo fosse exposta a água da chuva, Figura 31. 

Figura 31 – Lona utilizada para proteção dos RCC na URPP 

  

Fonte: Sousa, 2015.  
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Tipos de EPI’s utilizados pelos colaboradores 

De maneira geral, durante a realização de todas as etapas da reciclagem dos RCC, 

no período de observação, o colaborador usou bota, luva, protetor auricular, máscara 

de proteção respiratória e capacete ou chapéu. Entretanto, notou-se que o operador 

utilizava as botas, luvas e capacete de maneira mais constante, durante a organização 

das baias de agregados reciclados o colaborador retirava as luvas para o manuseio 

de pá ou enxada e em alguns momentos pontuais, como durante a operação do 

equipamento e da organização das baias, retirava a máscara respiratória. 

Tipos de agregados reciclados produzidos 

O processo de reciclagem em estudo produz dois tipos de agregado reciclado um 

miúdo e outro graúdo, materiais semelhantes aos agregados naturais denominados 

pó de pedra e a brita ¾ ou 19 mm.  

Volume de agregado destinado para fins úteis/volume de agregado reciclado 

produzido 

O quantitativo de agregado destinado para fins úteis encontra-se na Tabela 31, a partir 

dos dados observados na Tabela, foram destinados mais de 68,59 m³ de agregado 

graúdo e 78,74 m³ de agregado miúdo para fins úteis. 

% de rejeitos por RCC recebido 

Os resíduos encaminhados à área de armazenamento eram apenas resíduos de 

blocos inservíveis e de concreto simples, sendo assim, 0% de rejeitos foram gerados 

por RCC recebido. 

Volume reciclado por dia 

Foi levantado a quantidade de carrinhos de mão preenchidos com RCC que foram 

encaminhados para reciclagem, sabendo-se o volume médio do carrinho de mão, 

obteve-se que o valor médio do volume de RCC reciclado por período de tempo foi de 

aproximadamente 2 m³/dia. 

5.4.3.1 Análise do desempenho operacional 

Nas condições reais de observação da URPP, a unidade conseguiu absorver todo o 

RCC que entrou no processo, porém o equipamento permaneceu ocioso, utilizando 
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apenas 50% da sua capacidade instalada. Foi levantado que apenas 4% do resíduo 

gerado estimado durante a pesquisa foi encaminhado para a URPP, logo, sugere-se 

que uma maior quantidade de resíduos seja direcionada a URPP para que o 

equipamento possa ser mais bem aproveitado. 

Outros dois cenários foram propostos para a análise de desempenho operacional da 

URPP, o primeiro considerou a geração de RCC estimada pelo Plano de 

Gerenciamento de RCC da obra em estudo, que foi equivalente a 4.077,9 m³ de RCC 

classe A durante o período de execução da obra (24 meses), e o segundo cenário 

considerou a quantidade aproximada de RCC gerado durante o período da pesquisa 

(8 meses), equivalente a 2.052,4 m³. As Figura 32 (a) e (b) apresentam os resultados 

dessa análise. 

Para os dois cenários utilizaram-se os indicadores “Tempo total de produção por dia” 

equivalente a 4,7h/dia e “Quantidade de RCC britado por período de tempo” 

equivalente a 0,51 m³ de RCC/hora. 

Figura 32 – Análise de desempenho operacional considerando os cenários 1 e 2. 

(a) 
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         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Para o cenário 1, a URPP na configuração observada não atenderia a demanda, pois 

produz 2,4m³ de RCC/dia. Para atender a quantidade total estimada no PGRCC, a 

produtividade, em termos de quantidade de RCC britado por unidade de tempo, dever 

ser de 7,7m³/dia. Para esses cálculos adotou-se 22 dias úteis por mês. Para o cenário 

2, a URPP precisaria reciclar 4m³ de RCC/dia. 

Para atender as demandas dos cenários propostos, o equipamento deveria ser 

utilizado atingindo sua capacidade máxima, o que é possível, visto que por meio do 

indicador “Quantidade de RCC britado por período de tempo” obteve-se que é possível 

chegar a 1,02 m³/hora de RCC reciclados e precisaria funcionar pelo menos 7h/dia.  

5.4.4 Incerteza dos valores utilizados para estimar os indicadores 

Os indicadores selecionados nessa pesquisa foram estimados com base em dados 

primários e secundários que possuem uma margem de erro em função dos métodos 

e instrumentos de medição e de observação visual conferindo certo grau de 

imprecisão e incerteza desconhecido nos valores absolutos dos indicadores, mas que 

são inerentes ao processo investigado em escala real. 
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5.4.5 Exequibilidade na aplicação dos indicadores 

Os indicadores selecionados foram utilizados no estudo de caso, em escala real. Em 

função dessa utilização, foi possível discutir os quesitos discriminados no Quadro 22 

do item 4.4, como coerência com o objeto de estudo, viabilidade técnica e financeira, 

facilidade de obtenção e frequência empregada. O quesito facilidade de obtenção 

abrangeu facilidade de acesso a dados primários e secundários para compor o 

indicador. 

Além disso, observou-se que há indicadores que agregam outros indicadores listados 

como variáveis. Desse modo, assumiu-se a manutenção apenas dos indicadores 

agregados, pois representam melhor a realidade estudada por conterem maiores 

informações, incluindo o indicador citado isoladamente. Também se verificou o uso de 

indicadores semelhantes entre as categorias de desempenho, nesse caso manteve-

se o indicador em apenas uma das categorias. 

Os quadros 32, 33 e 34 apresentam a análise desses quesitos.  Algumas sugestões 

sobre a permanência dos indicadores para análise de outros objetos de estudo foram 

propostas. 

Quadro 32 – Exequibilidade dos indicadores selecionados para análise do desempenho 
ambiental 

N° INDICADOR CUSTO ADERÊNCIA 
FACILIDADE 

DE 
OBTENÇÃO 

FREQUÊNCIA 

1 
Nível de emissão de 

ruído 
Alto Sim Alta Única vez 

2 
Nível de emissão de 
material particulado 

Alto Sim Baixa Semestral 

3 Consumo de energia 
Sem 
custo 

Sim Média Mensal 

4 Consumo de água - Não - - 

5 

Quantidade de 
Agregado 

reciclado/Quantidade 
RCC Classe A recebido 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

6 
Percentual de rejeito 

gerado 
Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

7 

Consumo de energia 
do 

equipamento/consumo 
total de energia da 

obra 

Sem 
custo 

Sim Média Mensal 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Dentre os indicadores de desempenho ambiental obtidos para a URPP em estudo, 

sugere-se que o indicador 1 e 2 sejam monitorados com frequência mínima, devido 

aos custos envolvidos na utilização de recursos humanos técnicos especializados e 

equipamentos específicos, o que levou a considerar que não são indicadores de 

simples obtenção. O indicador 3 foi dispensado por ter sido utilizado no indicador 7. O 

indicador 6 indica perda no processo, caracterizando-se também como indicador de 

desempenho operacional. Assim, permaneceram os indicadores 1, 2, 4, 5 e 7. 

Quadro 33 – Exequibilidade dos indicadores selecionados para análise do desempenho 
financeiro 

N
° 

INDICADOR OBJETIVO 
 

CUSTO 
ADERÊNCI

A 

FACILIDADE 
DE 

OBTENÇÃO 

FREQUÊ
NCIA 

1 
Custo com 

energia 
Custo 

opracional 
 Sem 

custo 
Sim Média Mensal 

2 
Custo de 

manutenção com 
equipamentos 

Custo 
operacional 

 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

3 

Custo com 
implantação da 

área de 
reciclagem 

Custo de 
implantação 

 
Sem 
custo 

Sim Alta 
Única 
vez 

4 
Custo com mão 

de obra 
Custo 

operacional 
 Sem 

custo 
Sim Alta Anual 

5 

Benefícios 
financeiros do 

agregado 
reciclado (venda 

ou doação) 

Externalidades 
financeiras  

 

Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

6 
Custo com coleta 
e disposição dos 
RCC em aterros 

Externalidades 
financeiras 

 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

7 
Custo com a 
compra de 

agregado natural 

Externalidades 
financeiras 

 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

8 
Custo com 

disposição de 
rejeitos 

Custo 
operacional 

 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

9 
Custo total de 

disposição/custo 
total operacional 

Custo 
operacional 

 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

10 

Custo por m³ de 
agregado 

reciclado/custo 
por m³ de 

agregado natural 

Desempenho 
financeiro 
agregado 

 

Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

11 
Custo com 

consumo de água 
Custo 

operacional 
 Sem 

custo 
Não - - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Os custos relacionados aos indicadores para análise do desempenho financeiro da 

URPP foram disponibilizados pela administração, almoxarifado e gerência da obra e 
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sem custo, apenas o indicador de consumo de água não apresentou coerência com 

caso da URPP analisada. No entanto, essa situação pode ser peculiar à unidade 

investigada e, portanto, optou-se por manter o indicador. O indicador 7 é utilizado 

como variável no indicador 10, portanto não é necessário mantê-lo. Sugere-se que 

apenas o indicador 7 não seja mantido. 

Quadro 34 – Exequibilidade dos indicadores selecionados para análise do desempenho 
operacional 

N° INDICADOR CUSTO ADERÊNCIA 
FACILIDADE DE 

OBTENÇÃO 
FREQUÊNCIA 

1 
Volume médio de RCC 

entregue em cada 
viagem 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

2 
Quantidade média de 
RCC recebida por dia 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

3 
Horas-homem por 
volume de RCC 

recebido 
- Não - - 

4 

Horas de reciclagem 
que o volume das 

baias de agregados 
reciclados produzidos 

permite 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

5 
Participação do RCC 

classe A no RCC 
recebido 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

6 
Horas-homem por 

volume de RCC triado 
Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

7 

Horas-homem gastas 
no rompimento por 

volume de RCC 
reciclado 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

8 

Horas-homens gastas 
no rompimento por 

horas totais do 
processo 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

9 
Horas-homem por 
volume de RCC 

rompido 
- Não - - 

10 

Horas-homem por 
atividade específica de 

alimentação do 
britador 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

11 
Quantidade de RCC 
britado por período 

de tempo 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

12 

Quantidade de 
agregado reciclado 

produzido por 
tipo/quantidade de 
agregado reciclado 

produzido no mesmo 
intervalo de tempo 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

continua 
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 Quadro 34 (Conclusão) 

N° INDICADOR CUSTO ADERÊNCIA 
FACILIDADE DE 

OBTENÇÃO 
FREQUÊNCIA 

      

13 
Relação entre volume 
alimentado e volume 

produzido 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

14 
Número de 

interrupções por dia 
Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

15 
Duração das 
interrupções 

 Sim Alta  Diária 

16 
Motivo das 

interrupções 
Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

17 
Pessoas envolvidas no 

processo de 
reciclagem 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

18 
Tempo total de 

produção por dia 
Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

19 
Fluxo volumétrico de 

alimentação do 
equipamento britador 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

20 
Horas de treinamento 

por operário 
Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

21 
Quantidade de RCC 
classe A gerado e 

não reciclado 

Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

22 
Existência de 

mecanismo de controle 
de ruído 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

 
23 

Existência de 
mecanismo de controle 

de vibração 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

24 
Controle do ar por 

meio de lavagem ou 
dosagem 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

25 
Existência de 

cobertura nas áreas de 
armazenamento 

Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

26 
Tipos de EPI’s 
utilizados pelos 
colaboradores 

Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

27 
Tipos de agregados 

reciclados produzidos 
Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

28 

Volume de agregado 
destinado para fins 

úteis/ volume de 
agregado reciclado 

produzido 

Sem 
custo 

Sim Alta Mensal 

29 
% de rejeitos por RCC 

recebido 
Sem 
custo 

Sim Alta Única vez 

30 
Volume reciclado por 

dia 
Sem 
custo 

Sim Alta Diária 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Os indicadores para análise de desempenho operacional são numerosos, porém 

importantes e podem ser classificados quanto a sua finalidade de conhecimento. 

Desse modo, podem ser utilizados em estudos futuros, em parte ou globalmente, 
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conforme o propósito do estudo, por exemplo, produtividade do processo, 

levantamento de parâmetros operacionais, estrutura instalada, uso de EPIs e 

treinamento.  

Os indicadores 3 e 9 não foram pertinentes à realidade do processo estudado em 

função da simplicidade do processo, podendo ser excluídos da análise de 

desempenho da URPP.      

Os indicadores 22 e 24 do Quadro 34 se relacionam aos indicadores aos indicadores 

1 e 2 do Quadro 32. Como os indicadores 1 e 2 fornecem informações sobre o nível 

de emissão, entende-se que eles são mais amplos, pois representam uma condição, 

que pode ou não incluir a existência do sistema de controle de material particulado e 

ruído. Por sua vez, o indicador 7 está agregado ao indicador 8, assim como o indicador 

27 ao indicador 12, não havendo motivos para serem citados isoladamente. 

No Quadro 34, destaca-se 10 indicadores em negrito, esses indicadores representam 

a produtividade do processo. Os indicadores 14 e 15 poderiam ser agregados em um 

indicador que representasse a duração total das interrupções. 

Em suma, sugere-se que sejam excluídos os indicadores 3 e 6 do Quadro 32; o 

indicador 11 do Quadro 33; e os indicadores 3, 7, 9, 22, 24 e 27 do Quadro 34 e que 

os indicadores 14 e 15 sejam agregados. Dessa forma, com base nos critérios de 

exequibilidade para análise dos aspectos ambiental, financeiro e operacional seriam 

utilizados somente 38 indicadores do total de 48 previstos.  
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6 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados nesse trabalho, conclui-se que: 

As amostras de agregado reciclado miúdo atenderam aos critérios da norma brasileira 

15.116 (ABNT, 2004) de utilização em pavimentação, porém não atenderam aos 

critérios para utilização no preparo de concreto sem função estrutural. 

 As amostras do agregado reciclado graúdo atenderam aos critérios da norma 

brasileira 15.116 (ABNT, 2004) para utilização no preparo do concreto sem função 

estrutural, mas não atenderam aos critérios para utilização em pavimentação.  

 Com relação ao desempenho ambiental da URPP 

A emissão de ruído está dentro dos parâmetros normativos, NR 15 (Brasil, 1999) e 

NBR 10.151 (ABNT, 2000) para ruído, ou seja, inferiores 55 dB. Os resultados obtidos 

para material particulado de acordo com a Resolução 003 do CONAMA (Brasil, 1990) 

não são conclusivos, mas indicam a necessidade de uso de EPIs pelos colaboradores, 

pois existe a possibilidade de que valores maiores que os padrões de 240 e 150 µg/m³ 

de ar de PTS e 150 µg/m³ de ar de MP10, sejam ultrapassados em mais de uma vez 

ao ano. Os indicadores relacionados aos consumos de recursos naturais, água e 

energia, indicam que a URPP de RCC em operação apresenta baixo consumo.  

 Com relação ao desempenho financeiro da URPP 

A demonstração financeira do processo com os valores de custo operacional e as 

economias geradas no processo indicou uma entrada de R$ 4.841,52, despesas de 

R$ 10.662,96 e um saldo negativo de R$ 5.821,44. Destaca-se que a receita baseou-

se no uso do agregado reciclado produzido na obra.     

Para a URPP ter um saldo financeiro positivo é necessário que todo o RCC gerado, 

representado nessa pesquisa pela quantidade observada no período de sua 

realização que foi de 2.103,2 m³ quanto e pela quantidade estimada pelo PGRCC que 

foi de 4.077,9 m³, fosse processada e doada, utilizada no próprio canteiro de obra ou 

comercializada. 

Os consumos de recursos naturais como água e energia foram baixos, portanto, os 

custos com esses itens foram muito pequenos. O processo também se caracterizou 

pela geração irrelevante de rejeito, logo, o custo com a disposição desse material não 
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existe. Destaca-se ainda que o processo observado necessita de pouca mão de obra 

e, por conseguinte, apresentando baixo custo.  

O resultado do indicador “Benefícios financeiros do agregado reciclado” mostra que 

não houve escoamento do agregado reciclado produzido por meio da sua venda, o 

que pode significar ausência de mercado interessado nesse tipo de produto.  

O resultado dos indicadores “Custo total de disposição/custo total operacional” e 

“Custo por m³ do agregado reciclado/custo por m³ do agregado natural” que permitem 

a comparação entre formas de disposição dos RCC e formas de aquisição de 

agregados, mostraram que o processo de reciclagem apresenta vantagens 

financeiras, já que o resultado dos indicadores apresentou que custo de disposição 

dos resíduos é 10% maior que o custo operacional da reciclagem e o custo da compra 

do agregado natural é 51% mais caro que a produção do agregado reciclado. 

 Com relação ao desempenho operacional da URPP 

A quantidade de RCC recebida na URPP foi totalmente processada no período 

observado, mas os resultados obtidos para os indicadores propostos mostram que o 

processo de reciclagem estudado atingiu aproximadamente 50% da capacidade 

máxima de produção, mostrando que o equipamento ficou ocioso.  

Os cenários propostos para análise do desempenho operacional, que consideraram 

que os RCC gerados na obra fossem encaminhados para URPP mostram que a 

unidade não atenderia as demandas de geração de resíduos nas condições de 

funcionamento observadas, mas caso o processo fosse aprimorado, aumentando as 

horas de funcionamento da URPP, monitorando as interrupções do processo e a mão 

de obra, a unidade apresentaria melhor desempenho, conseguindo processar todo o 

RCC gerado. 

Os resultados obtidos para os indicadores de desempenho operacional relativos à 

caracterização do processo, descritos no Quadro 34, sugerem quais são as falhas do 

processo e de que forma esse processo pode atingir um melhor desempenho.  

O indicador “Horas de reciclagem que o volume das baias de agregados reciclados 

produzidos permite” mostra a regularidade com a qual o agregado reciclado precisa 

ser encaminhado para venda, doação ou utilização, de maneira que possibilite a 

continuidade do processo sem interrupções. 
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Os indicadores relacionados às “interrupções do processo” junto ao indicador 

“Pessoas envolvidas no processo de reciclagem”, mostram que cabe avaliar a 

necessidade de mais de uma pessoa trabalhando na reciclagem, devido ao esforço 

físico despendido. 

Por sua vez, o indicador “Horas-homem por atividade específica de alimentação do 

britador” e “Volume de agregado destinado para fins úteis/volume de agregado 

reciclado produzido”, o qual permite analisar o escoamento dos agregados reciclados, 

mostraram que o operador do equipamento utilizou parte do seu tempo com atividades 

de organização das baias de armazenamento, parando o processo de britagem.  

As unidades de reciclagem de RCC de pequeno porte, de acordo com o conceito 

estabelecido nessa pesquisa, são pouco citadas nos trabalhos acadêmicos e pouco 

estudadas. Grande parte das pesquisas que propõem indicadores não os utiliza em 

escala real, o que dificulta comparações de resultados com os obtidos nesse trabalho. 

A reciclagem no próprio local de geração dos resíduos ou em locais receptores desses 

resíduos apresenta-se como uma solução de gerenciamento de pequeno porte, 

descentralizada, que pode evitar o encaminhamento desses resíduos para aterro 

sanitário de inertes, possibilitando a essas áreas maior vida útil, além de evitar custos 

e a emissão de poluentes por meio do transporte desses resíduos.  
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7 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Recomenda-se maior incentivo à prática da reciclagem de pequeno porte de RCC pela 

iniciativa pública e privada de maneira que o gerenciamento e gestão adequada dos 

RCC sejam fomentados.  

Para futuras pesquisas sobre a reciclagem dos RCC, recomenda-se: 

 Elaboração de análise econômica e financeira mais detalhada com base nos 

indicadores propostos nesse trabalho; 

 Estudos sobre mercado para a venda de agregado reciclado; 

 Estudo para geração de um índice de desempenho, visando comparar diferentes 

alternativas para o gerenciamento dos RCC; 

 Utilização dos indicadores na construção de Inventários de Ciclo de Vida dos 

processos de produção de agregado natural e reciclado, visando comparar os 

impactos de cada processo. 
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APRESENTAÇÃO  

Solicita-se a colaboração dos coordenadores institucionais, pesquisadores membros 

da rede nacional de pesquisa TECRESOL - Metodologias e Tecnologias para a 

Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos: Ênfase na Redução e Valorização em 

Ambientes Urbanos/FINEP/CNPq, que investiga a valorização dos RCC, entre outros 

temas.  

Essa colaboração visa validar a seleção de indicadores feita durante a pesquisa de 

mestrado em desenvolvimento no Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento 

da Universidade Federal da Bahia. 

A seleção de indicadores tem como objetivo a análise do desempenho operacional, 

ambiental e financeiro de unidades de reciclagem de pequeno porte de RCC com o 

propósito de buscar a melhoria do processo. 

Foi realizado um levantamento de indicadores relacionados ao tema da reciclagem de 

resíduos da construção civil na literatura utilizando-se os seguintes critérios: ser 

compatível com as operações de uma unidade de reciclagem de pequeno porte, ser 

passível de enquadramento nas categorias operacional, ambiental e financeira, com 

a finalidade de, respectivamente, caracterizar a produtividade, identificar os impactos 

negativos e positivos e obter o fluxo de caixa financeiro. Posteriormente, foi discutido 

com os membros da equipe da UFBA/TECRESOL, com base nesses critérios, a 

pertinência ou não da manutenção dos indicadores selecionados, bem como a 

inclusão de novos indicadores.  

Deste modo, apresenta-se anexo a explicação sobre o entendimento do conceito de 

reciclagem de pequeno porte empregada nesta pesquisa e as matrizes 1, 2 e 3 onde 

constam os indicadores selecionados para serem analisados pelos especialistas da 

rede TECRESOL, de acordo com os critérios de seleção mencionados anteriormente. 

Agradecemos desde já a colaboração de todos os pesquisadores. 

Atenciosamente, 

 
Laís Carlos Boaventura Santos 
Mestranda em Meio Ambiente, Águas e Saneamento   
Universidade Federal da Bahia – UFBA 
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CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Considera-se reciclagem de pequeno porte nesta pesquisa aquela passível de ser 
desenvolvida em canteiro de obras, ecopontos ou por micro ou média empresas. 

A unidade de reciclagem deve ter espaço para realização das seguintes etapas da 
reciclagem: armazenamento do RCC, cominuição do RCC, transporte do RCC até o 
equipamento reciclador, britagem do RCC e armazenamento do agregado reciclado. 
Os processos realizados são simples, alguns são manuais, como a alimentação do 
equipamento e a cominuição do RCC (por marreta), o transporte do RCC da área de 
armazenamento ao equipamento reciclador é realizado por carrinho de mão. Apenas 
um equipamento reciclador, equipamento móvel com capacidade produtiva de 1,1 
m³/h, é necessário para reciclagem do RCC classe A. A área de reciclagem pode ser 
organizada em aproximadamente 100 m².  

EXEMPLO: UNIDADE DE RECICLAGEM DE RCC SOB INVESTIGAÇAO  

A estrutura física da área de reciclagem, como ilustrada na Figura 1, é composta por 
três baias de armazenamento, uma rampa e cobertura acima do local onde foi fixado 
o equipamento reciclador dos RCC classe A, a cobertura não é suficiente para toda a 
área de reciclagem. As baias foram construídas com blocos, a rampa com blocos e 
madeira e a cobertura com telhas de fibrocimento e madeira.  

 

Figura 1 – Área de reciclagem de RCC em canteiro de obra. 

                      Fonte: Autora, 06/11/2014. 

Lateralmente à rampa, que tem a função de auxiliar o transporte dos RCC até a 
alimentação do equipamento reciclador, localiza-se a baia de armazenamento dos 
RCC classe A, esta baia possui dimensões de 6,17 x 3,81 x 1,65 metros e capacidade 
nominal de 38,78 m³. Outras duas baias de armazenamento dos agregados reciclados 
se localizam em direção às bicas de saída do equipamento reciclador, atrás da rampa 
e baia de armazenamento dos RCC, a dimensão da baia de armazenamento do 
agregado graúdo possui dimensões de 4,00 x 3,67 x 1,65 metros com capacidade 
nominal de 24,22 m³ e a baia de armazenamento do agregado miúdo possui 
dimensões de 4,0 x 4,06 x 1,65 metros e capacidade de armazenamento nominal de 
26,79 m³. A rampa possui 3,82 m de comprimento e altura de 1,06 m, com inclinação 
de aproximadamente 16 graus. 
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O equipamento reciclador, o Queixada 200 P, cujas características técnicas estão 
colocadas no Quadro 1, é alimentado manualmente, o equipamento possui duas 
bocas alimentadoras com dimensões de 20 x 15 cm. A britagem do RCC através 
desse equipamento classifica o agregado reciclado através de peneiras em dois tipos, 
o pó de brita e a brita 0. As bicas de saída do equipamento reciclador ficam a 1,35 m 
de altura da superfície do terreno.  

Quadro 1 – Características técnicas do equipamento reciclador Queixada 200 P. 

EQUIPAMENTO QUEIXADA 200 P 

CAPACIDADE PRODUTIVA MÉDIA               

(Fino + Brita) 
1,1 m³/h 

ALTURA DE DESCARGA DOS FINOS 510 mm 

ABERTURA DAS MANDÍBULAS AJUSTÁVEL 6 – 16 mm 

LARGURA TOTAL 760 mm 

ÁBERTURA DE ENTRADA DAS MANDÍBULAS 200 X 170 mm 

COMPRIMENTO TOTAL 1950 mm 

ALTURA DA MOEGA DE ALIMENTAÇÃO 1500 mm 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO BLINDADO 

200/380 V 
3/4kW/cv  

ALTURA DE DESCARGA DA BRITA 570 mm 

CONSUMO DE ENERGIA 3 kW/h 

PESO 780 kg 

ALIMENTAÇÃO Manual 

Fonte: VEGEDRY, 2014. 

Fluxo dos RCC classe A em canteiro de obra 

A observação in loco da reciclagem dos RCC no canteiro de obras em estudo permite 
identificar que o fluxo de resíduos ocorre a partir do transporte do resíduo do seu local 
de geração para a área de armazenamento, neste local é feito a redução de tamanho 
do RCC manualmente, por marreta, até peças com diâmetro de aproximadamente 15 
cm e triagem. O RCC é colocado no carrinho de mão pelo operário, através da rampa 
de acesso é transportado até a boca alimentadora do equipamento reciclador. O 
equipamento tritura e classifica em dois tipos os agregados produzidos conduzindo-
os por meio de bicas às baias de armazenamento dos agregados reciclados. Este 
caminho pode ser observado através do fluxograma apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Fluxo dos RCC na obra do estudo de caso. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2014. 

Os RCC recebidos na área de armazenamento são compostos por concreto simples 
e armado e blocos inservíveis em sua maior parte, porém algumas vezes resíduos 
classe B chegam misturados aos RCC classe A, havendo necessidade de triagem. Os 
RCC são transportados até a área de armazenamento por carrinho de mão, 
retroescavadeira ou mini retroescavadeira (bobcat) cujas capacidades nominais são 
equivalente a 0,16 m³, 1,1 m³ e aproximadamente 0,3 m³, respectivamente. Apenas 
um operador fica responsável por todas as etapas da reciclagem, este operador utiliza 
equipamentos de proteção individual como máscara, protetor auricular e óculos, 
devido á geração emissão de material particulado e ruído provenientes do 
equipamento reciclador.  

LEGENDA: 

 

RCC – RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

TRANSPORTE RCC 1 – TRANSPORTE DO RCC DO 

LOCAL ONDE FOI GERADO ATÉ O LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO. 

TRANSPORTE RCC 2 – TRANSPORTE DO RCC DA 

ÁREA DE ARMAZENAMENTO ATÉ O EQUIPAMENTO 

RECICLADOR. 

ARMAZENAMENTO AR – ARMAZENAMENTO DO 

AGREGADO RECICLADO GERADO. 

TRANSPORTE AR – TRANSPORTE DO AGREGADO 

RECICLADO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ 

A ÁREA PARA APLICAÇÃO. 

APLICAÇÃO AR – APLICAÇÃO DO AGREGADO 

RECICLADO. 
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MATRIZES DE INDICADORES PRÉ-SELECIONADOS POR TIPO DE 

DESEMPENHO A SER ANALISADO: 

1 – PARA DESEMPENHO AMBIENTAL (com a finalidade de identificar os impactos 

negativos e positivos) 

INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
TIPO DE 

DESEMPENHO 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

O INDICADOR 
PERMITE A 

REPRESENTAÇÂO 
DO DESEMPENHO 

PRETENDIDO?  

Nível de emissão 
de ruído 

dB Ambiental Britagem  

Nível de emissão 
de material 
particulado 

μm/m³ Ambiental Britagem  

Consumo de 
energia 

Kw/h Ambiental Britagem  

Consumo de água L/mês Ambiental 

Molhagem da 
área de 

circulação e 
limpeza de 

equipamento- 

 

Quantidade de 
Agregado 
reciclado/  

Quantidade RCC 
Classe recebido 

m³/m³ Ambiental Britagem  

 

Sugestões/ Questionamentos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2 – PARA DESEMPENHO FINANCEIRO (com a finalidade de obter o fluxo de caixa 

da URPP) 

INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
TIPO DE 

DESEMPENHO 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

O INDICADOR 
PERMITE A 

DESCRIÇÃO DO 
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DESEMPENHO 
PRETENDIDO?  

Custo com 
energia 

R$/Kw.h Econômico Britagem  

Custo de 
manutenção com 

equipamentos 
R$/mês Econômico Britagem  

Custo com 
implantação da 

área de 
reciclagem 

R$ Econômico Etapa inicial  

Custo com mão 
de obra 

R$/mês Econômico Todas as etapas  

Benefícios do 
agregado 
reciclado 

R$/ Mês Econômico 
Aplicação do 

agregado 
reciclado 

 

Custo com coleta 
e disposição dos 
RCC em aterros 

R$/mês Econômico 
Destinação dos 

RCC 
 

Custo com a 
compra de 

agregado natural 
R$/mês Econômico -  

 

Sugestões/Questionamentos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 – PARA DESEMPENHO OPERACIONAL (com a finalidade de caracterizar a 

produtividade do processo) 

INDICADOR 
UNIDADE 

DIMENSIONAL 
TIPO DE 

DESEMPENHO 
ETAPA DA 

RECICLAGEM 

O INDICADOR 
PERMITE A 

DESCRIÇÃO DO 
DESEMPENHO 
PRETENDIDO?  

Volume médio de 
RCC entregue em 

cada viagem 
m³/viagem Operacional 

Recebimento 
dos RCC 

 

Quantidade média 
de RCC recebida 

por dia 
m³/dia Operacional 

Recebimento 
dos RCC 

 

Horas-homem por 
volume de RCC 

recebido 
HH/m³ Operacional 

Recebimento de 
RCC 
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Horas de 
reciclagem que o 
volume das baias 

de agregados 
reciclados 
produzidos 

permite 

H/m³ Operacional Britagem  

Participação do 
RCC classe A no 

RCC recebido 
% Operacional 

Recebimento do 
RCC 

 

Horas-homem por 
volume de RCC 

triado 
HH/m³ Operacional Triagem do RCC  

Participação de 
peças grandes no 

total do RCC 
% Operacional 

Armazenamento 
dos RCC 

 

Grau de 
dificuldade no 
rompimento de 
peças grandes 

Baixo, médio 
ou alto 

Operacional 
Rompimento dos 

RCC 
 

Horas-homem 
gastas no 

rompimento por 
volume de RCC 

reciclado 

HH/m³ Operacional 
Rompimento dos 

RCC 
 

Horas-homens 
gastas no 

rompimento por 
horas totais do 

processo 

HH/HT Operacional 
Rompimento dos 

RCC 
 

Horas-homem por 
volume de RCC 

rompido 
HH/m³ Operacional 

Rompimento dos 
RCC 

 

Horas-homem por 
atividade 

específica de 
alimentação do 

britador 

HH/atividade Operacional 
Alimentação do 

britador 
 

Quantidade de 
RCC britado por 

período de tempo 
m³/h Operacional Britagem  

Quantidade de 
agregado 

reciclado por tipo 
no total do 
agregado 
reciclado 
produzido 

m³/m³ Operacional Pós britagem  

Relação entre 
volume alimentado 

e volume 
produzido 

m³/m³ Operacional Britagem  

Número de 
interrupções por 

dia 
u/dia Operacional Todas as etapas  
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Duração das 
interrupções 

H Operacional Todas as etapas  

Motivo das 
interrupções 

Qualitativo Operacional Todas as etapas  

Pessoas 
envolvidas no 
processo de 
reciclagem 

u Operacional Todas as etapas  

Tempo total de 
produção por dia 

H/dia Operacional Todas as etapas  

Velocidade de 
moagem 

m³ de RCC/h Operacional Britagem  

Quantidade de 
máquinas e 

equipamentos 
U Operacional Todas as etapas  

Horas de 
treinamento por 

operário 
H/operário Operacional Pré reciclagem  

Treinamento de 
emergência 

SIM/NÃO Operacional Pré reciclagem  

Quantidade de 
RCC classe A 
gerado, não 

reciclado 

% Operacional Pós-britagem  

Existência de 
mecanismo de 

controle de ruído 
SIM/NÃO Operacional Britagem  

Existência de 
mecanismo de 

controle de 
vibração 

SIM/NÃO Operacional Britagem  

Controle do ar 
através de 
lavagem ou 
dosagem 

SIM/NÃO Operacional Britagem  

Existência de 
cobertura nas 

áreas de 
armazenamento 

SIM/NÃO Operacional 

Armazenamento 
dos RCC e 
agregados 
reciclados 

 

Tipos de EPI’s 
utilizados pelos 
colaboradores 

Qualitativo Operacional Todas as etapas  

Tipos de 
agregados 
reciclados 
produzidos 

Qualitativo Operacional Britagem  

Utilização do 
agregado 
reciclado 

%/tipo Operacional 
Aplicação do 

agregado 
reciclado 

 

 

Sugestões/Questionamentos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE B – Planilhas utilizadas para levantamento de dados para aplicação 

dos indicadores de desempenho.  

  



173 

PLANILHA – LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROCESSO DE RECICLAGEM 

ENTRE 30.04.2015 A 20.05.2015  

Data:  

Horário de início da observação:  

Chegaram resíduos na baia de armazenamento?  _____ 

CHEGADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA BAIA DE 

ARMAZENAMENTO 

Horário de 

chegada 

Tipo de equipamento  

(carrinho de mão, 

retroescavadeira ou 

bobcat) 

Quantidade (n° de 

carrinhos, n° de pás 

da retroescavadeira 

ou do bobcat) 

Tipo de resíduo que 

chegou (concreto 

simples, concreto 

armado, bloco) 

    

 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS NA BAIA  

Início do período de observação Fim do período de observação 

  

 

A baia de armazenamento do RCC estava coberta (lona ou outro tipo de material)? _____ 

 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 

Horário do início de 

funcionamento 

Horário da parada de 

funcionamento 

Motivo da parada (algum 

problema, descanso do 

operador, horário de almoço, 

fim da operação no dia, 

outros) 

   

 

Observar se a mesma pessoa vem operando o equipamento todos os dias. (SIM) 

 

Observar se a pessoa que traz o RCC é a mesma que opera o equipamento. (NÃO) 

Observar se os operários estão usando EPI’s. (BOTA, LUVAS, PROTETOR AURICULAR, 

CAPACETE E MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA) 

 

Observar se os operários estão tendo alguma dificuldade no processo. (FRACIONAMENTO 

DO RCC, ÚNICO OPERADOR PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS) 

 

Se possível, tirar fotos do processo, da quantidade de resíduos na baia de armazenamento, nas 

baias de agregados reciclados... 
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PLANILHA – LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROCESSO DE RECICLAGEM 

ENTRE 03.06.2015 A 04.12.2015 

Data:  
Horário de início da observação:  
Chegaram resíduos na baia de armazenamento?  

CHEGADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA BAIA DE 
ARMAZENAMENTO 

Horário de 
chegada 

Tipo de equipamento  
(carrinho de mão, 
retroescavadeira ou 
bobcat) 

Quantidade (n° de 
carrinhos, n° de pás 
da retroescavadeira 
ou do bobcat) 

Tipo de resíduo que 
chegou (concreto 
simples, concreto 
armado, bloco) 

    

 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS NA BAIA (% do volume total) 

Início do período de observação Fim do período de observação 

   

 
A baia de armazenamento do RCC estava coberta (lona ou outro tipo de material)? 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 

Período 
Horário do 
início de 

funcionamento 

Horário da 
parada de 

funcionamento 

Carrinhos 
triturados no 

período 

Motivo da parada 
(algum problema, 

descanso do 
operador, horário 
de almoço, fim da 
operação no dia, 

outros) 

     

 
 

 

 

 

 

Porcentagem de peças grandes (%): 
 
 
 

 Observar se a mesma pessoa vem operando o equipamento todos os dias.  

TEMPO GASTO EM VIAGEM POR PERÍODO 

 

1ª 2ª 3ª  4ª 5ª  6ª 

1       

TEMPO GASTO COM FRACIONAMENTO DE RCC EM 
CADA VIAGEM 

 

1ª 2ª 3ª  4ª 5ª  6ª 

1       

Período 

 Viagem 

Período 

 Viagem 
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 Observar se a pessoa que traz o RCC é a mesma que opera o equipamento.  

 Observar se os operários estão usando EPI’s. (BOTA, LUVAS, CAPACETE, porém 

quando ele organiza a baia de agregados reciclados ele retira as luvas) 

 Observar se os operários estão tendo alguma dificuldade no processo (baia de 

agregado reciclado miúdo com muito material)  
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 APÊNDICE C – Matriz de indicadores de desempenho ambiental, operacional e financeiro levantados na literatura 
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INDICADOR / DADO UNIDADE FONTE 
OBJETIVO DA PESQUISA / PORTE DA 
RECICLAGEM 

INDICADORES RELACIONADOS AO DESEMPENHO AMBIENTAL 

Quantidade de agregado natural que deixou 

de ser consumido 
m³ 

Evangelista, 2009 Propõe diretrizes para reciclagem em canteiros de 
obra. 

Quantidade de RCC que deixou de ser 

destinada a aterros ou foi disposta 

irregularmente 

m³ 

Consumo de energia Watts 

Consumo total de água m³ Cardoso, 2004 Traz indicadores de produção limpa para uma 
proposta para análise de relatórios ambientais de 
empresas. 
 

Consumo de água por unidade de produto m³/t 

Percentual de água reusada e reciclada com 
relação ao consumo total de água 

% 

Consumo total de energia kW/h 

Consumo de energia por unidade de produto kWh/t 

Percentual de uso de energia de fontes 
renováveis em relação ao consumo total de 

energia. 
% 

Consumo de matéria prima por unidade de 
produto 

t/t 

Quantidade de resíduos gerados por unidade 
de produto 

t/t 

Quantidade de emissões atmosféricas por 
unidade de produto 

m³/t 

Quantidade de material reciclado e reusado 
por unidade de produto 

t/t 

Potencial de aquecimento global e quantidade 
de CO2 equivalente 

T CO2 equiv. 

Quantidade de energia utilizada por ano ou 
por unidade de produto 

Não definido na referência. ABNT, 2004. Trata-se da Norma Brasileira 14.031 sobre Gestão 
Ambiental, que traz as diretrizes para a Avaliação 
de Desempenho Ambiental. 
 

Quantidade de resíduos gerados por ano ou 
por unidade de produto 

Não definido na referência. 

Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis 
ou reutilizáveis produzidos por ano 

Não definido na referência. 

Quantidade de resíduos para disposição Não definido na referência. 
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Quantidade de resíduos armazenados no 
local 

Não definido na referência. 

Quantidade de resíduos convertidos em 
material reciclável por ano. 

Não definido na referência. 

Quantidade de emissões específicas por ano Não definido na referência. 

Quantidade de emissões específicas por 
unidade de produto 

Não definido na referência. 

Quantidade de energia desperdiçada, liberada 
para a atmosfera 

Não definido na referência. 

Quantidade de emissões atmosféricas com 
potencial de depleção da camada de ozônio 

Não definido na referência. 

Quantidade de emissões atmosféricas com 
potencial de mudança climática global 

Não definido na referência. 

Quantidade de material destinado para o 
aterro sanitário por unidade de produto 

Não definido na referência. 

Ruído medido em determinado local Não definido na referência. 

Quantidade de vibração emitida Não definido na referência. 

Média ponderada dos níveis de ruído no 
perímetro da instalação da unidade de 

reciclagem 

Não definido na referência. 

Emissão de poluentes atmosféricos Toneladas MMA, 2014 Síntese de indicadores ambientais propostos para o 
Painel Nacional de Indicadores Ambientais.  
 

Emissão líquida de gases do efeito estufa 
Toneladas de CO2, CH4, 
N2O e outros 

Existência de dispositivos de controle 
ambiental 

SIM/NÃO 
Fernandes, 2013 Propõe um modelo para gestão municipal dos 

resíduos da construção civil. 

Consumo de energia  Conti et al., 2014 Estudo sobre os benefícios e impactos gerados 
pelos resíduos da construção civil e sua reciclagem. Emissão de poeira  

Emissão de ruído  

Emissão de gases  

Emissão de ruído - Yuan, 2013 Propõe indicadores para avaliar a efetividade do 
gerenciamento de resíduos em projetos de 
construção. 

Poluição do ar - 

Quantidade de RCC reciclado, compostado e 
aterrado 

- 
Yeheyis et al., 2012 O trabalho coloca uma visão sobre o gerenciamento 

dos resíduos da construção e demolição no Canadá 
através de uma abordagem da análise de ciclo de 
vida e sustentabilidade. 

Emissões para o ar e para água que são 
evitadas das instalações de gerenciamento de 

resíduos 
- 
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Energia utilizada a partir de biomassa, 
nuclear, energias renováveis e combustíveis 

fósseis  
- 

Simion et al., 2013 O trabalho faz uma comparação entre os impactos 
ambientais gerados na produção de agregados 
naturais e agregados reciclados através da análise 
de ciclo de vida. 

Consumo de energia primária - Coelho e Brito, 2013 O trabalho faz uma análise ambiental de uma usina 
de reciclagem de resíduos da construção civil em 
Portugal. 

Emissão de CO2 - 

Emissão de gases do efeito estufa - Carpenter et al., 2012 O trabalho visa comparar algumas diferentes 
opções para o gerenciamento dos resíduos da 
construção civil, a partir da análise de ciclo de vida. 

Emissões atmosféricas - 

Poluentes atmosféricos prioritários - 

Energia  

Metais nas emissões líquidas - 

INDICADORES RELACIONADOS AO DESEMPENHO OPERACIONAL 

Produtividade do equipamento reciclador m³/h Evangelista, 2009. Propõe diretrizes para reciclagem em canteiros de 
obra. Volume total de resíduos classe A m³ 

Volume total de agregado reciclado m³ 

Relação entre volume de agregado reciclado 
e volume do resíduo classe A 

- 

Volume de areia m³ 

Volume de brita m³ 

Perda m³ 

Quantidade de pessoas envolvidas na 
reciclagem 

- 

Tempo de produção H 

Horas de treinamento por quantidade de 
operários 

- 
Meira, et al., 2007 Propõe um modelo para avaliação do sistema de 

gestão de resíduos da construção civil através de 
indicadores.  
 

Volume total de material reaproveitado por 
volume total de resíduos gerados no período 

% 

Volume total de resíduo reciclado por volume 
total de resíduo gerado 

% 

Tempo gasto com triagem H Melo, 2011 Propõe diretrizes para produção de agregado 
reciclado em usinas de reciclagem de resíduos da 
construção civil.  
 

Tempo gasto com pré-redução do RCC classe 
A 

H 

Velocidade de moagem kg/min 

Capacidade de produção t/h 

Produção por área kg/h/m² 

Existência de triagem de metais no 
equipamento 

SIM ou NÃO 
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Existência de dispositivo para controle de 
ruído 

SIM OU NÃO E QUAL? 

Existência de dispositivo para controle de 
vibração 

SIM OU NÃO E QUAL? 

Controle do ar através de lavagem ou 
dosagem 

SIM OU NÃO 

Consumo médio de energia Kwt/h 

Quantidade de máquinas e equipamentos - 

Tipos de agregados reciclados produzidos - 

Existência de cobertura nas áreas de 
armazenamento 

SIM OU NÃO 

Realização de treinamento para operação SIM OU NÃO 

Realização de treinamento de emergência SIM OU NÃO 

Média do número de horas de treinamento 
realizado por empregado 

h 
Cardoso, 2004 Traz indicadores de produção limpa para uma 

proposta para análise de relatórios ambientais de 
empresas. 
 

Percentual de funcionários treinados % 

Quantidade de colaboradores - Fernandes, 2013 Propõe um modelo para gestão municipal dos 
resíduos da construção civil. Quantidade de equipamentos - 

Tipos de agregados reciclados produzidos  

EPI’s utilizados pelos colaboradores  

Área de ocupação da unidade m² 

Capacidade de produção m³/h 

Quantidade de RCC recebido para reciclagem m³/dia Ramos, 2014 Gerenciamento dos resíduos da construção civil em 
Belo Horizonte. Utilização do agregado reciclado %/tipo 

Quantidade de RCC gerado - 

Yeheyis et al., 2012 O trabalho coloca uma visão sobre o gerenciamento 
dos resíduos da construção e demolição no Canadá 
através de uma abordagem da análise de ciclo de 
vida e sustentabilidade. 

INDICADORES RELACIONADOS AO DESEMPENHO FINANCEIRO 

Valor da área de instalação da unidade 
(investimento inicial) 

R$ 
Manfrinato et al., 
2008 

Traz a análise de viabilidade econômica para 
implementação de usina de reciclagem de resíduos 
da construção civil. 
 

Mão de obra R$ 

Consumo de energia elétrica R$/Kw.h 

Consumo de água R$/m³ 



1
8
1

 

Manutenção de equipamentos 
3% do valor de 

investimento inicial 
(MAQBRIT) 

Custo com a compra de agregado natural R$ 

Custo com destinação dos RCC R$ 

Venda do excedente de material reciclável 
produzido 

R$ 

Custo de implantação da unidade de 
reciclagem18 

R$ 
Júnior et al., 2004 Traz o estudo da viabilidade econômica de uma 

usina de reciclagem de resíduos da construção civil. 
 Despesa mensal com pessoal R$ 

Consumo de energia elétrica R$/ano 

Consumo de água R$/ano 

Combustível da pá carregadeira R$/ano 

Manutenção da unidade de reciclagem R$/ano 

Custo com transporte para disposição do RCC R$ Evangelista, 2009 Propõe diretrizes para reciclagem em canteiros de 
obra. Custo com a aquisição de agregado natural R$ 

Custo com disposição do RCC em área de 
bota fora 

R$ 

Custo com mão de obra direta (a) R$/H 

Custo com equipamentos e ferramentas (b) R$ 

Custo para produção do agregado reciclado19 R$ 

Economia por m³ de resíduo britado R$/m³ 

Custo com manutenção da central de 
reciclagem (c) 

R$ 

Custo com consumo de energia (d) R$/watts 

Economia no custo da obra20 R$ 

Custo financeiro com coleta e remoção dos 
resíduos do canteiro 

R$/semana ou R$/mês 
Meira et al., 2007 

                                                 
14 O custo de implantação da unidade de reciclagem considerou os custos com pá carregadeira, com a unidade de britagem, área de 11.000 m² e 
infraestrutura. 
15 O custo para produção do agregado envolve os indicadores (a), (b), (c) e (d) apresentados na tabela 17. 
16 A economia no custo da obra foi calculada pela autora de duas formas, a primeira forma foi calculada através da soma do custo do agregado natural com o 
valor para transportar o resíduo para o local de disposição e a segunda forma foi calculada através do valor relativo ao custo do agregado natural (m³), acrescido 
do valor para bota fora de entulho (m³) subtraído do custo para produção do agregado reciclado (m³). 
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Custo financeiro relativo com coleta e 
remoção dos resíduos do canteiro21 

% 

Propõe um modelo para avaliação do sistema de 
gestão de resíduos da construção civil através de 
indicadores.  
 

Custo de investimento da unidade de 
reciclagem 

R$ 
Ramos, 2014 Gerenciamento dos resíduos da construção civil em 

Belo Horizonte. 

Custo com a reciclagem dos resíduos - 
Yuan, 2012 Propõe indicadores para avaliar a efetividade do 

gerenciamento de resíduos em projetos de 
construção. 

Custo de disposição dos RCC - Yeheyis et al., 2012 O trabalho coloca uma visão sobre o gerenciamento 
dos resíduos da construção e demolição no Canadá 
através de uma abordagem da análise de ciclo de 
vida e sustentabilidade. 

Custo de operação e manutenção das 
instalações de reciclagem 

- 

Custo com combustível (transporte, outros) - 

Custos iniciais (equipamentos, etc) - Coelho e Brito, 2012 Análise de viabilidade econômica de uma usina de 
reciclagem de resíduos da construção civil em 
Portugal. 

Custos de operação - 

Custos de manutenção - 

Custos com mão de obra - 

Custo com transporte - 

 

 

  

                                                 
17 O seguinte indicador é obtido através custo total financeiro da obra ou empresa com deposição, coleta e remoção de resíduos dividido pelo custo total 

financeiro da obra ou empresa com deposição, coleta e remoção de resíduos no ano anterior. 
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Apêndice D – Localização da área de estudo 
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Fonte: Elaborado por SANTOS, E. C. dos; 

SANTOS, L. C. B. com base em dados do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (2005), 

LEGENDA: 

         RUA PALMEIRA BRANCA 
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Apêndice E – Planta do canteiro de obras e área adjacente 
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LEGENDA: 

          ÁREA ALUGADA PARA SERVIÇOS DA OBRA 

Fonte: Dados disponibilizados pela MRV Engenharia, 2016. 

 




