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RESUMO  Cronologia do artigo: 

A construção de novos edifícios, bem como as atividades de reparação ou 
demolição resultaram em uma quantidade significativa de resíduos de construção 
e demolição (RCD). Esse fato, associado às demandas recentes de novos 
edifícios, para abastecer o déficit habitacional no Brasil, permitiu alcançar uma 
quantidade razoável desse lixo, que foi frequentemente descartado em aterros ou 
lugares irregulares, aumentando seriamente os problemas relacionados às 
questões ambientais e econômicas. Por outro lado, este resíduo tem uma alta 
aplicabilidade como material granular em camadas base/sub-base de pavimentos 
urbanos. Esta pesquisa centrou-se na análise de viabilidade econômica de RCD 
como material granular aplicado bases/sub-bases para estruturas de pavimento 
urbano. Além disso, foram realizados vários cenários considerando o custo 
inicial, bem como os custos relacionados às ações de operação e manutenção e a 
demanda de agregado reciclado para estimar o tamanho ótimo da planta de 
reciclagem de RCD. A análise técnica indica que este novo material como boa 
aplicação em camadas de base/sub-base, no entanto, a investigação econômica 
mostrou que a usina de reciclagem é inviável. 
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ABSTRACT   

New building construction as well as the repairing or demolition activities have 
resulted on a significantly amount of Construction and Demolition Waste 
(CDW). This fact associated to recently demands for new buildings, in order to 
supply the habitational deficit in Brazil, has allowed reach reasonable quantity of 
this waste, which has been frequently disposed at landfills or irregular places, 
rising serious to environment and economic issues. On the other hand, this waste 
has a high applicability as granular material on base/subbase layers of urban 
pavements. This research has focused on cost-effectively feasibility analysis of 
CDW as granular material applied base/subbase layers to urban pavement 
structures. Also, multiple scenarios considering initial cost, as well as, the costs 
related with operation and maintenance actions and the gravel demand was 
carried out in order to estimate the optimal size of CDW crushing plant. The 
technical analysis indicates that this new material as good approach on 
base/subbase layers, however, the economic investigation has showed that the 
crushing plant is unfeasible. 

  

   

1. Introdução 

O desenvolvimento sustentável busca usar os recursos naturais, de maneira que sua exploração seja de 
forma racional, sem causar danos ao meio ambiente a curto e/ou longo prazo. Formas alternativas de 
substituição destes recursos estão sendo exploradas cada vez mais, como é o caso dos RCD usado 
como matéria-prima em bases de pavimentos urbanos. Em função disso, inúmeros esforços têm sido 
dispendidos no desenvolvimento de recomendações, especificações e pesquisas no intuito de poder 
gerenciar a aplicação de resíduos em obras civis, transformando-os em materiais com valor agregado. 
Além disso, o uso do RCD apresenta resultados positivos do ponto de vista ambiental, técnico e 
econômico. 
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Do ponto de vista ambiental, o problema principal com esse tipo de resíduo está relacionado à 
sua deposição irregular e aos grandes volumes produzidos. Estes resíduos depositados irregularmente 
causam enchentes, proliferação de vetores nocivos à saúde, interdição parcial de vias e degradação do 
ambiente. Em alguns casos, tais aterros são ocupados por habitações irregulares em locais onde há 
risco, resultando em acidentes e perdas de vidas (JOHN et. al., 2000).   

Paralelamente, a construção e manutenção de vias urbanas tem gerado um consumo expressivo 
de matéria-prima o qual é extraído de jazidas naturais. Entretanto, as restrições impostas pela 
legislação ambiental quanto à exploração de recursos naturais, geraram escassez e custos altos na 
aquisição de matérias-primas. Tal impacto é sentido com força pelo setor de pavimentação viária, o 
qual utiliza grandes volumes de recursos naturais, assim tornando viável a busca por alternativas para 
substituição destes materiais por outros alternativos.  

Do ponto de vista técnico, inúmeros trabalhos têm comprovado que o agregado reciclado possui 
desempenho adequado para utilização em camadas de pavimentos. Na maior parte desses estudos, são 
apresentados comportamentos mecânicos satisfatórios para o uso em base de pavimentos. Leite et al. 
(2011) identificaram a partir de ensaios de módulo de resiliência que tanto os RCD quanto um 
agregado natural apresentaram comportamentos similares. Arulrajah et al. (2014) observaram a partir 
de ensaios triaxiais valores relativamente elevados do ângulo de atrito para o RCD. Herrador et al. 
(2012) observaram a partir de um estudo experimental de campo que a capacidade de suporte 
apresentada com o uso do RCD apresentou comportamento similar ao observado para uma estrutura 
com agregados convencionais. Tais estudos, entre outros, corroboram o desempenho que esse material 
alternativo apresenta. 

Do ponto de vista econômico e sustentável, a utilização dos RCD apresenta aspectos de grande 
relevância, não sendo necessário a exploração de novas jazidas. Carneiro et. al. (2001) cita que a 
avaliação dos aspectos econômicos é de fundamental importância para promover a aceitação dessa 
forma de reciclagem dos RCD.  

A reciclagem dos RCD também colabora para qualidade e segurança de vias urbanas reduzindo 
custos nas ações de Manutenção, Reabilitação e Reconstrução (M, R&R). Ricci (2007) ressalta que 
uma via em condições ruins ocasiona um aumento de 57% no consumo de combustível, 37% nos 
custos operacionais e 50% nos acidentes. Por outro lado, tem sido cada vez mais comum o uso de 
práticas de sustentabilidade como a 3R (Reciclar, Reusar e Reduzir) na construção de obras civis. 
Trabalhos como o desenvolvido por Calvo et al. (2014) destacam os principais pontos positivos de 
práticas de gestão de resíduos da construção e demolição. 

Entretanto, as considerações apresentadas acima poucas vezes são discutidas em conjunto, de 
forma a ponderar os aspectos ambientais, técnicos e econômicos vinculados a aplicação dos RCD 
como parte da estrutura de pavimentos flexíveis.  De fato, uma discussão integrada permite analisar 
quais os aspectos de maior importância para a viabilização de um empreendimento com o uso da 
técnica. 

1.1. Dados quantitativos da produção de RCD 

No Brasil, a construção civil ocupa lugar de destaque na economia, no desenvolvimento urbano, 
industrial e de prestação de serviços. Nos últimos anos, o setor vem apresentando notável crescimento, 
e com isso, a necessidade de ampliar as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento das suas 
atividades. Entretanto, esse crescimento resulta na geração de resíduos, os quais nem sempre têm um 
destino correto. Dessa forma, observa-se que esse resíduo em muitos casos atua como passivo 
ambiental, resultando em diversos problemas em decorrência da falta de um gerenciamento adequado. 

Segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE (2013), 
estima-se que o Brasil gerou mais de 42 milhões de toneladas de resíduos provenientes da construção 
civil somente no ano de 2013. Esse valor representa um crescimento de 4,6% do gerado em relação ao 
ano de 2012, segundo a própria agência. Contudo, a distribuição da geração de resíduos está atrelada a 
grandes centros urbanos, sendo que a região sudeste se destaca com mais da metade de todo o volume 
nacional produzido. Deve-se, ainda, considerar que estes valores obtidos não levam em consideração 
os volumes de RCD que são descartados sem controle. 

1.2. O uso dos RCD em obras de pavimentação 

A execução de vias urbanas demanda de considerável quantidade de material para a sua execução. Em 
uma estimativa breve, considerando-se uma estrutura típica de uma via urbana com 7,5 metros de 
largura onde é necessário um consumo maior de que 2250 m³/km de material virgem para a execução 
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de 30 cm de base de brita graduada compactada. Assim, o emprego de resíduos na execução de obras 
viárias também depende do volume ofertado pelo mesmo. Os RCD coletados, nesse caso, apresentam 
volumes satisfatórios para viabilizar o uso prático em obras de pavimentação urbana. 

Segundo Bernardes et al. (2008), a cidade de Passo Fundo apresentou uma produção média per 
capita no ano de 2005 igual a 200 kg/hab/ano. Considerando-se que a população em 2013 era de 
aproximadamente 200 mil habitantes, pode-se ter um valor extrapolado (não considerando os aterros 
clandestinos) superior a 40 mil toneladas de resíduo por ano no munícipio. Ainda, segundo os autores, 
mais de 94% dos resíduos analisados no município é classificado como um material de classe A 
(inerte), como apresentado na classificação da Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Classificação conforme a Resolução nº 307 do CONAMA dos RCD no município de Passo 

Fundo nos meses da pesquisa (Fonte: Bernardes et al. 2008). 

Classes de resíduos Massa (kg) Percentagem 

Classe A 44.355,1 94,5 

Classe B 1.436,7 3,1 

Classe C 1.141,7 2,4 

Classe D 0,0 0,0 

Total 46.933,4 100,0 

 
Sendo assim, verificando o grande volume de resíduos que tem potencial para serem reciclados, 

torna-se essencial a análise de uma política de reaproveitamento e reciclagem dos RCD. 

1.3. Requisitos mínimos para execução de vias urbanas com uso dos RCD 

Para a obtenção de um material que apresente boa trabalhabilidade e permita a realização de ensaios 
de laboratório para controle, é fundamental a composição das misturas nas faixas granulométricas 
definidas pela NBR 11804/91. Na construção de bases e sub-bases de pavimentação foi verificado que 
os agregados reciclados provenientes de RCD são um excelente material e observou-se a viabilidade 
técnica da utilização do agregado reciclado na construção de obras de pavimentação urbana, visto que 
apresentaram baixos valores de expansão (Silva et al., 2010). Os requisitos gerais que um agregado 
reciclado deverá apresentar para ser usado na pavimentação, segundo a NBR 15116 (ABNT, 2004), 
estão ilustrados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Requisitos mínimos para agregado reciclado destinado a pavimentação (Fonte: ABNT, 

2004). 

Propriedades 
Agregado reciclado classe A Normas de ensaios 

Graúdo Miúdo 
Agregado 

graúdo 
Agregado 

miúdo 

Composição granulométrica 
Não uniforme e bem graduado 

com coeficiente de 
uniformidade Cu> 10 

ABNT NBR 7181 

Dimensões máxima característica ≤ 63 mm ABNT NBR NM 248 

Índice de forma ≤ 3 - 
ABNT 

NBR 7809 
- 

Teor de material passante na peneira de 0,42 mm Entre 10% e 40% ABNT NBR 7181 

Contaminantes – 
teores máximos em 
relação à massa do 
agregado reciclado 

(%) 

Materiais não minerais de 
mesmas características1) 2 Anexo A Anexo B 

Materiais não minerais de 
características distintas1) 3 Anexo A Anexo B 

Sulfatos 2 ABNT NBR 9917 
1) Para os efeitos desta Norma, são exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume, materiais 
carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos. 

 
Os requisitos específicos que o agregado reciclado deve apresentar dependendo do tipo de 

emprego na execução de camadas de pavimentos estão ilustrados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Requisitos específicos para agregado reciclado destinado a pavimentação. 

Propriedades CBR % Expansibilidade % Energia de compactação 
Material para a execução 

de reforço de subleito 
≥ 12 ≤ 1,0 Normal 

Material para a execução 
de revestimento primário 

e sub-base 
≥ 20 ≤ 1,0 Intermediaria 

Material para execução de 
base de pavimento ¹) ≥ 60 ≤ 0,5 

Intermediaria ou 
modificada 

1) Permitido o uso como material de base somente para vias de tráfego com n ≤ 106 repetições do eixo padrão de 
8,2 tf (80 kN) no período de projeto. 

2. Avaliação da viabilidade técnica 

O dimensionamento de pavimentos com a utilização de agregado reciclável segue as mesmas 
premissas de dimensionamento dos pavimentos tradicionais, que levam em consideração os materiais 
utilizados e o controle na execução. O uso do agregado reciclável necessita de uma averiguação prévia 
para a determinação das propriedades dos diversos materiais constituintes, para o correto 
dimensionamento e também de um bom controle quando da execução. 

2.1. Caracterização dos resíduos de construção e demolição – RCD 

Os RCD utilizado nesse estudo são provenientes de um aterro localizado no município de Passo 
Fundo, sul do Brasil. O material coletado foi transportado para as instalações do CETEC- Centro 
Tecnológico de Construção, onde foi segregado, sendo selecionado apenas materiais considerados 
como Classe A. Esse procedimento seguiu as Resoluções do CONAMA (307/2002, 348/2004, 431/11 
e 448/12), e definidos como resíduos de construção civil conforme NBR 15116 (ABNT, 2004). Todos 
os materiais que não se enquadraram nas especificações foram retirados e descartados em local 
apropriado. As taxas de cada tipo de material (cerâmica, concreto, argamassa, outros) foram definidas 
de acordo com estudo prévio proposto por Bernardes et al. (2008). Embora não seja uma prática 
comum separar os elementos do resíduo, nesse caso buscou-se evitar a influência da coleta do resíduo 
na elaboração final do material reciclado. 

Após a composição da mistura, o material foi britado em laboratório e posteriormente realizada 
a caracterização tecnológica. A Tabela 4 apresenta a lista de ensaios e as respectivas especificações 
para cada um. Em detalhe, na Figura 1, é apresentada a curva granulométrica característica dos RCD 
após o processo de britagem. Os limites apresentados na curva caracterizam a faixa granulométrica 
disponível para esse material, seguindo as especificações do DNIT (2006). Apesar de o resultado da 
granulometria ter indicado uma melhor classificação desse material na faixa A segundo a 
especificação, este material é indicado para aplicação em vias de baixo volume de tráfego. 

 
Tabela 4 - Requisitos específicos para agregado reciclado destinado a pavimentação. 

Ensaio Especificação normativa Resultados 

Granulometria 
NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Ver Figura 1 
NBR 7181 (ABNT, 1984) 

Índice de Forma NBR 7809 (ABNT, 2006) 
19 mm 12,5 mm 9,5 mm 

1,4 2,15 2,25 

Compactação (Energia Inter.) NBR 7182 (ABNT, 1988) 
Wot (%) d (kN/m³) 

23 15,2 

Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
NBR 9895 (ABNT, 1987) 

83% 

Expansão 0,0% 
1) Permitido o uso como material de base somente para vias de trafego com n ≤ 106 repetições do eixo padrão de 
8,2 tf (80 kN) no período de projeto. 

 
De acordo com a NBR 15116 (ABNT, 2004) a curva granulométrica deve apresentar um 

Coeficiente de Uniformidade (Cu), que é a razão entre os diâmetros que correspondem a 60% e a 10% 
do material passante, maior ou igual a 10, também define que a granulometria passante na peneira 
0,42 mm deve ficar entre 10% e 40%. 
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No resultado do ensaio de granulometria do agregado reciclado analisado o Cu foi encontrado 
para o percentual de 60%, 6 mm e para 10%, 0,25 mm dando um resultado igual a 24 e o material 
passante na peneira 0,42 mm foi de 17,07%, enquadrando-se nos limites da referida norma (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Resultado observado através da análise granulométrica e as respectivas faixas de tolerância. 

2.2. Dimensionamento das estruturas típicas 

A Prefeitura Municipal de São Paulo é referência no uso de agregado reciclado em pavimentação de 
vias urbanas. O órgão disponibiliza instruções para o dimensionamento de pavimentos flexíveis para 
tráfego leve e médio (IP-04) e especificação de serviço para camadas de reforço do subleito, sub-base 
e base mista de pavimento com agregado reciclado de resíduos sólidos de construção civil. Tais 
instruções serviram como base no dimensionamento deste estudo juntamente com as informações já 
existentes e praticadas pelo município de Passo Fundo. 

A definição do Índice Suporte de Projeto do Subleito (ISP) e do número N (Número de 
repetições do eixo padrão com 81kN), para o município, foram obtidas do projeto de pavimentação 
PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento 2). O ISP é obtido a partir de uma análise combinada 
dos valores de CBR e das propriedades geotécnicas (Granulometria, Limites de liquidez e 
plasticidade) do solo do subleito. Tais parâmetros foram identificados a partir de estudos geotécnicos, 
onde foi estabelecido um ISP=8% para as diversas vias objeto do projeto. 

A metodologia considera o ISP e o número N (número de repetições do eixo padrão) como 
parâmetros fundamentais para o dimensionamento das espessuras das camadas, de forma a evitar que 
o subleito venha entrar em colapso pelo excesso de tensões verticais. A caracterização do tráfego no 
município é feita pela classificação das vias, utilizando o Ncaracterístico de 105 para tráfego leve e 106 para 
tráfego médio. A partir dos parâmetros de dimensionamento foram definidas 2 estruturas típicas, 
respectivamente para tráfego leve e médio como apresentados na Figuras 2 e 3. 
 

 
Figura 2 - Esquema elucidativo das camadas de pavimentos para tráfego leve. 

 

 
Figura 3 - Esquema elucidativo das camadas de pavimentos para tráfego médio. 
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3. Avaliação da viabilidade económica 

3.1. Estimativas de consumo de RCD 

A análise de viabilidade econômica foi estabelecida a partir da previsão de um possível consumo da 
matéria-prima em conjunto com os dados apresentados relacionados a produção de RCD. Para a 
definição de uma estimativa de consumo de agregados de RCD foram utilizadas as especificações 
relacionados ao projeto de vias urbanas definido no código de obras do município. O código de obras 
do município divide seus logradouros urbanos em Vias de ligação, Vias binárias e Vias locais. De 
acordo com a classe da via, existe uma respectiva seção transversal a ser construída. Para estimativa de 
consumo de materiais foi considerado um volume médio que seria consumido nos três tipos de seção 
transversal mencionados previamente por quilômetro de via urbana executado. Nesse cálculo levou-se 
em conta os resultados do ensaio de compactação para a previsão da massa necessária para cada 
quilômetro de via urbana executado. A tabela 5 apresenta um resumo destas informações de consumo 
de agregados reciclados. 

 
Tabela 5 - Estimativa do consumo médio de RCD por quilômetro de via executado. 

Tipo de via Tráfego 
Largura da 

via (m) 
Espessura 

(m) 
Consumo estimado de RCD 

(m³/km) 
Ligação Médio 13,5 0,264 3564 

Binária Médio 12,5 0,264 3300 

Local Leve 9 0,125 1125 
1) Considerando os parâmetros de compactação do ensaio de Proctor e a geometria da estrutura. 

3.2. Usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição 

O estudo referente à implantação de uma Usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição 
(RCD) será com o intuito de gerar material do tipo bica corrida, para o uso como sub-bases em 
pavimentações urbanas, objeto desse estudo. 

Levando-se em consideração que o município de Passo Fundo possui uma população estimada 
para 2014 de 195.620 habitantes (IBGE, 2014) e uma produção de RCD estimada em 0,558 
kg/hab./dia, segundo ABRELPE (2013) para a região Sul do Brasil, obtém-se uma geração de RCD de 
aproximadamente 109.155,96 kg/dia. 

3.2.1. Estrutura de unidade 
A unidade de reciclagem de RCD possui uma estrutura composta pela recepção, capacidade de 
operação, fluxograma de operação e planta do empreendimento. 

a) Recepção: Os resíduos que chegarão ao pátio da Usina de Reciclagem deverão estar pré-
selecionados, ou seja, classificados como resíduos de Classe A. Esta pré-seleção será feita por 
empresas responsáveis pela coleta destes resíduos no município, chamadas “tele entulho”. 

b) Capacidade de produção: A capacidade nominal do conjunto é de 20 t/h, considerando uma 
efetividade de 70 % de produção, obtemos um processamento de 14 t/h, trabalhando 8 horas por dia, 
teríamos uma produção de 112 t/dia. A massa específica encontrada para o resíduo analisado foi de 1,2 
t/m³, o que representa uma capacidade efetiva de produção da Usina de Reciclagem de RCD, de 112 
t/dia ou em torno de 93,33 m³/dia. 

c) Fluxograma de operação: As etapas de processo da usina funcionariam da seguinte forma: 
 Etapas a serem feitas manualmente: 

- Recepção e análise visual dos resíduos recebidos; 
- Disposição em áreas para triagem; 
- Triagem e retirada de contaminantes dos resíduos; 

 Etapas a serem feitas com equipamentos: 
- Manejo, estocagem e expedição de rejeitos; alimentação do núcleo de reciclagem; 
- Processamento dos resíduos (pré-classificação, britagem, peneiração, rebritagem e 
transporte); 
- Retirada de contaminantes após a britagem (impurezas como metal, ferro e outras); 
- Formação de pilhas de agregado reciclado na forma de “brita corrida”; 
- Estocagem de agregado reciclado; 
- Expedição. 
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d) Planta do empreendimento: Para a instalação do empreendimento utilizou-se uma área de 
7.210,00 m², distribuindo os equipamentos e as áreas de manejo. Esta área foi estimada, levando em 
conta a distribuição dos equipamentos e os fluxos de veículos, necessários para o volume de resíduo 
processado. 

3.3. Análise económica do empreendimento 

O município de Passo Fundo possui uma produção de RCD estimada em 0,558 kg/hab./dia, segundo 
ABRELPE (2013) para a região Sul do Brasil, têm-se, portanto, uma geração de RCD de 
aproximadamente de 110 t/dia.  

 Segundo estudo de Bernardes et. al (2008) os resíduos, produzidos no município, classificados 
como Classe A, são de 94,5 % do total gerado, desta forma o material que realmente seria utilizado 
para a unidade de reciclagem na produção do agregado seria 103 t/dia. Utilizando-se como estimativa 
que um quantitativo de 70% de todo os RCD produzidos no município iriam para a unidade de 
reciclagem, teríamos uma quantidade aproximada de 72 t/dia para ser processado. 

Para a avaliação econômica do projeto foram relacionados em um fluxo de caixa os 
investimentos em equipamentos e os gastos para construção e instalação da central de britagem para o 
processamento do agregado reciclado, bem como o custo dos materiais e mão-de-obra utilizados na 
operação, além das receitas geradas com a venda do produto, os valores estimados referem-se ao ano 
base de 2014. Com base nesses parâmetros, determinaram-se os indicadores da viabilidade econômica 
do empreendimento. 

Os valores de gastos para a implantação e operação foram obtidos através de pesquisas de 
mercado e análise de informações financeiras para este setor de indústria. Foram compilados dados de 
gastos com materiais e equipamentos utilizados na construção, mão-de-obra especializada e serviços 
diversos para implantação da unidade de processamento do agregado reciclado de RCD.  

O investimento inicial para a implantação do sistema de reciclagem de resíduos de construção 
civil é a soma dos gastos com instalações de infraestrutura, como guarita, almoxarifado, escritório, 
estrutura de fixação do conjunto de britagem, cercamento e arborização, perfuração e instalação do 
poço tubular profundo, equipamentos para o processamento do agregado reciclado, além dos gastos 
com abertura da empresa, aprovação da prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e 
licenciamento ambiental. O total dos gastos relativos ao investimento inicial foi calculado em 
R$ 1.524.432,32. 

Além do investimento inicial, o sistema tem custos e despesas compostos pelos gastos com 
matéria prima, insumos gerais (materiais de escritório e limpeza, contas de água, luz e telefone), mão 
de obra, veículos, equipamentos gerais e despesas legais. Os custos fixos provenientes da mão-de-obra 
mais encargos, seguro e manutenção dos equipamentos e da infraestrutura, são de R$ 410.225,60/ano, 
as despesas fixas administrativas de materiais de escritório e limpeza, telefone, contabilidade e EPIs, 
são de R$ 20.544,96/ano, e os custos variáveis de gastos com energia, água e combustível, são de R$ 
108.650,65/ano.  

O empreendimento foi enquadrado no sistema tributável pelo Simples Nacional, seguindo as 
alíquotas únicas de tributação de acordo com a receita bruta anual, como determina as tabelas da 
Receita Federal. O preço de venda do agregado reciclado de R$ 33,64/m³, foi estimado em 70% do 
valor do produto pelo qual se pretende fazer a substituição, a brita graduada de basalto.  

Para a análise econômica da implantação de uma Usina de Reciclagem de RCD foi analisado o 
fluxo financeiro do empreendimento no período de 10 anos, utilizando uma taxa mínima de 
atratividade (TMA) de 7%.  

A TMA de 7 % a.a. foi definida com base na rentabilidade mínima esperada visto que muitas 
empresas trabalham com rentabilidade entre 6% a 8% a.a. Ao definir a taxa mínima de atratividade de 
7% a.a. pressupõe-se que os preços serão reajustados de acordo com a incidência do aumento dos 
custos e despesas no preço do produto.  

Para definição do capital de giro considerou-se que serão necessários o equivalente a 10 dias de 
faturamento, 30 dias de estoque e 30 dias para o financiamento das vendas. Está sendo previsto que o 
pagamento dos fornecedores será feito em 30 dias. O valor residual do investimento inicial foi 
definido em 40% do capital investido em equipamentos e construções.  

O resultado do fluxo de caixa para o empreendimento estudado, num horizonte de 10 anos, 
quanto a sua viabilidade, se instalado e operado nas condições estudadas, é mostrado na Tabela 6. 
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3.4. Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade avalia o impacto econômico da variação dos parâmetros utilizados na 
análise do projeto, tais como: investimento inicial, custos, despesas e receitas.  

A análise de sensibilidade analisada apresenta particularmente os requisitos para a viabilidade 
do empreendimento, em função da possível variação de parâmetros como a capacidade de produção e 
o preço final de venda. Para o presente estudo foram estudados dois cenários, avaliando-se os 
impactos que a variação do preço de venda do agregado reciclado e da capacidade de produção pode 
interferir na viabilidade do empreendimento. 

3.4.1. Cenário certeza 
Para a estimativa do preço de venda do agregado reciclado tipo “bica corrida” na usina de reciclagem 
de RCD, foi considerado o valor referente a mais ou menos 80% do material tradicionalmente usado, 
classificado como “bica corrida”, no qual seu custo é de R$ 42,05 o m³, segundo tabelas do SINAPI 
(código 4748), mês de referência junho de 2014. O custo de venda adotado para o material “bica 
corrida”, produzido na Usina de RCD, para análise da viabilidade econômica, será de R$ 33,64 o m³. 
Para a produção estimou-se que a usina possa processar 70% de todo os resíduos de construção e 
demolição gerados pelo município, ou seja, 60,20 m³/dia. 

3.4.2. Cenário 1 
O primeiro cenário estudado considera a implantação da Usina de Reciclagem de RCD no município 
de Passo Fundo processando os 90% de resíduos gerados pelo município, estimado em 77,40 m³/dia e 
com o preço de venda de R$ 37,84 o m³, representando 90% do valor de venda do produto bica corrida 
de basalto, produto pelo qual pretende ser substituído, como mostra na Tabela 6. 

3.4.3. Cenário 2 
O segundo cenário estudado avaliou a viabilidade econômica do empreendimento aumentando o valor 
de venda do agregado reciclado para 100% do valor praticado para a venda do produto não reciclado, 
brita graduada de basalto, R$ 42,05 o m³, aumentando a quantidade de produção para 80% dos 
resíduos gerados pelo município, que seria de 68,80 m³/dia, como mostra a Tabela 6. 
 

Tabela 6 - Resumo dos cenários estudados para implantação da usina de reciclagem de RCD. 

Análise Parâmetro 
Empreendimento 

VPL TIR Payback 

Certeza 
Processamento de 70% da geração de resíduos de Passo 

Fundo com preço de venda 20% menor que o material usual. 
< 0 - - 

Cen. 1 
Processamento de 90% da geração de resíduos de Passo 

Fundo com preço de venda 10% menor que o material usual. 
R$ 60.327,86 7,60% 6,4 

Cen. 2 
Processamento de 80% da geração de resíduos de Passo 
Fundo com preço de venda igual ao do material usual. 

R$ 7.631,83 7,08% 6,59 

 
O valor presente líquido (VPL) é o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma 

taxa de 7% (TMA), menos o custo do investimento inicial, considera o valor do dinheiro no tempo, 
desta forma, analisando-se o negócio por meio deste parâmetro, na condição de certeza, onde o VPL 
do empreendimento é negativo (VPL < 0), indicando que o negócio é economicamente inviável, não 
atrativo, com retorno negativo. 

Para o cenário 1, observa-se que a taxa interna de retorno é pouco maior que a taxa mínima de 
atratividade e o valor presente líquido é positivo, nessas condições de processamento e aumento do 
preço de venda a usina de reciclagem torna-se viável.  

Para o cenário 2, observa-se também que o empreendimento é viável, apresentando uma taxa 
interna de retorno pouco superior a Taxa mínima de atratividade. 

Ambos os cenários analisados pela sensibilidade apresentam viabilidade, porém com valores de 
TIR próximas ao estimado para a TMA, o empreendimento apenas cobriria os índices de inflação. 

4. Discussão dos resultados e conclusões 

O Brasil, de forma geral, apresenta um grande aumento de obras, devido principalmente aos incentivos 
governamentais para construção, o que pode resultar num volume considerável de resíduos 
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provenientes dessas obras. A reutilização desses resíduos em camadas de pavimentos representa uma 
das muitas alternativas para a problemática ambiental do descarte. Muitos municípios encontram 
dificuldades quanto ao descarte correto de materiais provenientes de construção e demolição de obras 
civis. Desta forma, o estudo comprova a possibilidade do uso destes materiais como camadas 
constituintes da estrutura de pavimentos urbanos. 

Quanto ao tipo de material os RCD são considerados bons por apresentar percentuais de mais de 
90% de materiais cimentícios, segundo estudos já realizados e pesquisados. Quanto à granulometria o 
material apresentou boa graduação, enquadrando-se nas especificações determinantes para o uso na 
pavimentação. Quanto ao ensaio de CBR, o material apresentou-se bom para o uso como base, sub-
base e reforço do subleito para pavimentação, com valor de 82,59% e expansão de 0,00%. Cabe 
ressaltar que estes valores foram obtidos utilizando resíduos oriundos das obras do município de Passo 
Fundo, se os resíduos forem provenientes de outro local, deverão ser feitas as mesmas análises, 
principalmente o CBR, para o correto enquadramento. 

Com o pré-dimensionamento conclui-se que para cada quilometro de via urbana será necessário 
aproximadamente 4.000.000,00 kg, ou seja, 4.000,00 t de agregado reciclado, para execução de 
camadas de sub-base para as vias urbanas dimensionadas.  

A planta da unidade de reciclagem de resíduos projetada para processar o agregado reciclado 
tipo bica corrida foi dimensionada em função da quantidade de resíduos gerados pelo município de 
estudo. A usina teria capacidade de processar os 100% dos resíduos classe A gerados, sem 
comprometer sua eficiência. 

Com a realização desse estudo, conclui-se que o material de RCD pode ser transformado em um 
agregado reciclado com condições tecnológicas de utilização na execução de camadas de 
pavimentação urbana, mas não há viabilidade econômica de produzir este material no município de 
Passo Fundo.  

A análise do fluxo de caixa para a condição de certeza apresentou valor presente líquido inferior 
que a taxa mínima de atratividade, com retorno do investimento negativo, concluindo que para as 
condições estudadas o empreendimento não se torna viável. A análise de sensibilidade para os dois 
cenários estudados, alterando a produção e o valor de venda, apresentaram viabilidade com um valor 
presente líquido próximo a taxa mínima de atratividade, indicando que o investimento apenas cobriria 
os índices de inflação.  

Apesar da análise de sensibilidade, apresentar viabilidade deve-se considerar dois fatores que 
podem inviabilizar o empreendimento: primeiro, a dificuldade de captação da quantidade de resíduos 
gerados pelo município, sendo que a análise na condição de certeza estimou um percentual de 70% de 
matéria-prima, resíduos de construção e demolição classe A, seria processada na usina de reciclagem, 
percentuais superiores poderiam ser difíceis de conseguir, uma vez que ainda se tem uma parcela 
significativa de descarte incorreto; Segundo: o valor praticado para o preço de venda, estipulado na 
análise da condição de certeza como 80% menor do que o produto usualmente utilizado seria atrativo, 
uma vez que necessitamos, segundo o cálculo das camadas de pavimentação, uma quantidade maior de 
agregado reciclado, o que poderia ser um atrativo para a utilização deste material. 

Segundo Pinto e Gonzáles (2005), os impactos ambientais geram prejuízos não somente a 
paisagem e a qualidade de vida, mas também implicam em custos sociais interligados, pessoais ou 
públicos, os quais podem comprometer a capacidade de drenagem nos espaços urbanos, prejudicar a 
capacidade viária, além da possibilidade de multiplicação de vetores epidêmicos, e que estas questões 
obrigam implantações de ações públicas corretivas. Descreve ainda, que vários destes impactos 
dificilmente poderão ser fixados em termos financeiros, mas que os custos diretos com as atividades 
corretivas de limpeza urbana podem ser determinados, sendo que estes custos variam entre R$ 2,00 a 
R$ 5,00 ao ano por habitante.  

A implantação de um empreendimento como o estudado necessitaria de subsídios financeiros 
para uma possível viabilidade, visando o apelo ambiental como fator a ser ponderado. Essa iniciativa 
auxiliaria na luta pela preservação ambiental, traria a diminuição do uso de material granular natural e 
auxiliaria no processo de reciclagem e reutilização de materiais que iriam para aterros sanitários, 
ocupando áreas consideráveis, ou descartadas a céu aberto, muitas vezes sem controle, gerando custos 
indiretos muitas vezes maiores que o de reaproveitamento. 

O estudo procurou obter informações que pudessem servir de contribuição aos gestores 
públicos, no tocante a utilização de resíduos provenientes de construção e demolição de obras civis, 
buscando o enquadramento técnico com a viabilidade econômica, na produção de agregado reciclado 
para o uso em camadas de pavimentos urbanos, visando à substituição do material explorado da 
natureza, usualmente utilizado, que já possuem restrição quanto à sua exploração. Da mesma forma 



 Revista de Engenharia Civil (2018) 54:16-25 25
 

 

em que indica um caminho que poderá ser explorado trazendo benefícios ambientais, sociais e 
econômicos ao setor público e a população em geral. 
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