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RESUMO 

Diariamente, milhares de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados em todo o mundo. 

Diante do diagnóstico da destinação incorreta destes materiais, em especial no Brasil, e 

considerando os potenciais econômico, social e ambiental que o processo de reciclagem destes 

pode gerar, é que na presente dissertação se propôs a avaliar a viabilidade técnica e econômica 

da implantação de uma usina de triagem e reciclagem destes resíduos. A partir desse 

pressuposto, atendendo ao objetivo geral da pesquisa, apresentou-se uma forma de destinação 

sustentável para os Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) gerados no município 

de Ouro Preto/MG. A fim de construir uma investigação ampla e informativa, optou-se por 

realizar uma revisão bibliográfica capaz de esclarecer e apresentar a realidade diagnosticada 

no país, assim como identificar as características e classificações destes resíduos, de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002. Para conferir a situação específica 

de Ouro Preto, realizou-se um levantamento volumétrico e gravimétrico dos RCD produzidos 

na localidade, através da aplicação de questionários semiestruturados com empresas de 

transporte de resíduos da construção civil que atuam no município, e também com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, que atua na fiscalização do recolhimento e disposição deste 

tipo de resíduo. Esta etapa da pesquisa resultou na identificação de locais favoráveis para 

instalação de pontos de coleta voluntária destes materiais (Ecopontos). Além disso, o estudo 

sugeriu dois possíveis cenários de viabilidade técnica e econômica para a instalação de uma 

Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (URRCCD) em Ouro 

Preto. O primeiro com o investimento total por parte da iniciativa privada; e o segundo se 

consolidaria através de parceria público-privada, que se demonstrou bastante viável. 

Palavras chave: Usina de Reciclagem; Resíduos da Construção Civil; Viabilidade 

Econômica. 
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ABSTRACT 

 

Every day, thousands of tonnes of urban solid waste are produced in the whole world. Due to 

incorrect disposal diagnostic from those materials, mainly in Brazil, and considering the 

economic, social and environmental potencial that these recycling process may generate, is 

what in this dissertation it was proposed to evaluate the technical and economic feasibility of 

implementing a plant for sorting and recycling those waste. Based on this assumption, 

attending the research’s general goal, a form of sustainable disposal for Construction and 

Demolition Waste (CDW) produced in the municipality Ouro Preto/MG was presented. In 

order to build a broad and reported investigation, it was chosen to carry out a bibliografic 

review able to clarify and present a real context diagonosed in the country, as well as identify 

the features and classification of those waste, according to Resolution CONAMA number 307 

of July 5, 2002. To ensure the specific situation of Ouro Preto, a volumetric and gravimetric 

survey of CDW was carried out in the neighborhood, through semistructured questionnaires 

applied in waste transportation companies from construction area that acts in the municipality, 

and as with the Environmental Municipal Office, which controls the collection and disposal 

of this type of waste. This research’s stage result in identifying of favorable to deploy the 

volunteering collection points of these materials (Ecopoints). Furthermore, the study 

suggested two possible outlooks of economic and technical viability for the facilities of a 

Recycling Construction and Demolition Waste Plant (RCDWP) in Ouro Preto. The first with 

total investment by the private enterprise; and the second would strengthened through public-

private partnership, what had shown highly feasible.  

 

Key Words: Recycling Plant, Construction waste, Economic viability.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) 

elaborou, em 2017, um documento que relatou o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. 

Neste, é possível encontrar diagnósticos nada otimistas, começando pelo valor total de 78,4 

milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados pelo país, que correspondem 

a um aumento de 1% em relação ao montante gerado em 2016. Sinaliza ainda um índice de 

91,2% de cobertura de coleta, o que significa dizer que aproximadamente 6,9 milhões de 

toneladas de resíduos não foram coletados e, possivelmente, tiveram destinação imprópria. Dos 

RSU coletados, cerca de 40,9% (29 milhões de toneladas) ainda terminaram dispostos em locais 

inadequados como lixões ou aterros controlados. O que reflete a realidade de 3.352 municípios 

brasileiros (ABRELPE, 2017). 

Segundo Agopyan e John (2011), a cadeia produtiva da construção civil é responsável pela 

transformação do ambiente natural no ambiente construído que precisa ser permanentemente 

atualizado e mantido. Ele defende que o impacto ambiental da construção civil acontece ao 

longo de toda sua cadeia produtiva. Estando presente então, desde a extração de matérias 

primas, passando pela produção e transporte de materiais, pela execução de obras e manutenção, 

até o final da vida útil, na demolição e destinação dos resíduos gerados (AGOPYAN; JOHN, 

2011).  

Segundo o Manual de Licenciamento Área de Manejo Resíduos da Construção e Demolição 

(RCD) elaborado pelos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades (2005), a disposição 

irregular destes resíduos pode gerar problemas de ordem estética, ambiental e de saúde pública, 

além de representar um problema que sobrecarrega os sistemas de limpeza pública municipais, 

visto que, no Brasil, os RCD podem representar de 50% a 70% da massa dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU). Porém, vale ressaltar que, em 2010, com a publicação da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n° 12.305 de 02 de agosto, os RSU foram classificados como os 

domiciliares, originários de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de 

limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana, sendo os RCD classificados apenas como resíduos sólidos (RS). A 

partir disto, entende-se, portanto, que anteriormente a 2010 os RCD eram classificados como 

parte integrante dos RSU e, desta publicação da PNRS em diante, eles são considerados 

categorias diferentes dos RS.  
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No ano de 2017 foram coletados pelos municípios brasileiros uma média de 123.421 toneladas 

de RCD por dia. A região sudeste apresentou-se como a que mais gerou este tipo de resíduo 

(64.063 t/dia) e a região centro-oeste a de maior geração per capta, com um índice de 0,55 

kg/hab/dia (ABRELPE, 2018). 

A disposição inadequada dos RCD, em muitos casos, chega a comprometer a paisagem do local 

e o tráfego de pedestres ou até de veículos. Pode provocar o assoreamento de rios, córregos e 

lagos e o entupimento de drenagens urbanas, o que contribui para a ocorrência de enchentes. 

No caso do depósito irregular de resíduos não-inertes é produzido um ambiente propício para o 

aparecimento e a multiplicação de vetores de doenças, o que arrisca a saúde da população 

vizinha e de todos os que acessam o local. Aterros ilegais de resíduo de construção se mostram 

atrativos para aqueles que procuram destinação, a baixo custo, de todo tipo de resíduos (John 

& Prado, 2010). Fato que agrava o problema existente em todo o país e não contribui com a 

conscientização da população, muito pelo contrário. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 307 de 05 de julho de 

2002 instituiu a responsabilidade dos municípios pela gestão dos RCD, por meio da 

obrigatoriedade destes entes federativos em elaborarem seu Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, em consonância com seu respectivo Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

A proposição de ações que visam o aumento da sustentabilidade socioeconômica e ambiental 

na questão dos RCD no município de Ouro Preto foi o pano de fundo a nortear o presente 

trabalho. Foi realizado um diagnóstico que inclui a identificação dos tipos de resíduos gerados 

e o levantamento dos aspectos legais e técnicos relacionados ao tema, representando o conjunto 

de informações necessárias para a formulação das propostas. Conhecer a realidade local do 

município é importante para o adequado planejamento de metas e ações de modo que a gestão 

RCD seja eficiente e/ou eficaz, de modo a ampliar os benefícios socioeconômicos e reduzir os 

prejuízos ambientais que atualmente representam um ônus à sociedade ouro-pretana. 

 

1.1 Identificação do problema da pesquisa 

Ao visualizar os problemas causados pelo crescimento demográfico desordenado, aliado ao 

crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e má gestão dos resíduos sólidos urbanos 

em grande parte dos municípios brasileiros e, mais precisamente, no município de Ouro 
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Preto/MG, optou-se pelo desenvolvimento da pesquisa na área da gestão dos resíduos da 

construção civil e demolição (RCD). No município, estes resíduos ainda não possuem uma 

destinação ambientalmente adequada, fazendo com que os mesmos sejam dispostos de maneira 

irregular em vários pontos da sede e do seu território. Estas disposições irregulares, além de 

causarem danos ao meio ambiente com a contaminação do solo e das águas, podem também 

causar problemas endêmicos de saúde. Tornam-se ainda locais de proliferação de insetos e 

outros vetores de doenças.  

 

1.2 Justificativa 

 

Um dos principais problemas relacionados ao saneamento básico é causado pelo gerenciamento 

inadequado dos resíduos sólidos provenientes da construção civil. Muitas vezes, os entulhos 

são lançados de forma desordenada nas praças, córregos, ruas e terrenos baldios, provocando 

riscos ao ser humano e ao meio ambiente (JOHN, 2000). Outras vezes, os resíduos são lançados 

em terrenos com grandes depressões e voçorocas, com consentimento dos proprietários, para 

nivelamento, sem nenhum tipo de controle técnico. Esta disposição irregular sem critério 

técnico pode causar graves problemas futuros, pois, após o nivelamento do terreno, se erguidas 

construções nestes locais, estas correrão grandes riscos devido o terreno não possuir uma 

estabilidade natural garantida. Além deste sério problema, a disposição irregular sem controle 

destes resíduos pode culminar em contaminação ambiental de toda a área. 

A partir da publicação da Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002 e da implantação 

da PNRS, em 2010, o país sinalizou sua preocupação em caracterizar os resíduos sólidos 

gerados e reduzir o volume de resíduos enviados para aterros, lixões e/ou bota-foras. O que 

também demonstra a intenção de incentivar a indústria de reciclagem, assim como fomentar o 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis ou reciclados. 

Com o acréscimo contínuo da demanda por matérias-primas naturais para a construção civil, 

resultado do crescimento populacional, e por consequência a geração de um enorme volume de 

resíduos, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas no intuito de minimizar a extração de 

recursos naturais e maximizar o uso de resíduos. 

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Minas Gerais (SINDUSCON-MG) já sinaliza 

trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável nas obras em todo o estado e lançou 

recentemente um prêmio de boas práticas ambientais em gerenciamento de resíduos em 
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canteiros de obras. Este tem como objetivo “reconhecer, premiar e divulgar ações e projetos de 

sucesso e referência no Gerenciamento de Resíduos em Canteiro de Obras, em diferentes 

categorias, que contribuam para a gestão ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil.” (SINDUSCON-MG, 2019) 

O município de Ouro Preto possui publicada a Lei Municipal nº 824, de 21 de dezembro de 

2012, que “Institui o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e dos 

Resíduos Volumosos, bem como o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e dá outras providências” (OURO PRETO, 2012). Porém, esta não foi 

implementada de forma adequada, carecendo da necessidade de maior investimento por parte 

do município em fiscalização e projetos para o desenvolvimento sustentável dos RCD. 

 

1.3 Objetivos Geral e Específico 

 

1.1.1. Objetivo Geral: 

 

Propor a destinação sustentável dos Resíduos da Construção Civil e Demolição, avaliando a 

viabilidade técnica e econômica da implantação de uma usina de triagem e reciclagem de 

resíduos para o município de Ouro Preto, a partir da estimativa da geração de resíduos no ano 

de 2019 e sua gravimetria na sede e nos distritos. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 

Visando atingir o proposto no objetivo geral, o trabalho admite os seguintes objetivos 

específicos: 

• Reconhecer os aspectos da reciclagem de resíduos da construção civil; 

• Elaborar um diagnóstico da geração de resíduos estimando o volume de resíduos da 

construção e demolição (RCD) gerados no município de Ouro Preto no ano de 2019 e 

caracterizando através da análise gravimétrica; 

• Propor locais para instalação de pontos de entrega voluntária de pequenos volumes de 

resíduos e identificar os indicadores de viabilidade e realizar um estudo de viabilidade 

econômica; 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

A fim de atingir os objetivos desta dissertação, a estrutura do estudo é organizada em seis 

capítulos, sendo eles: introdução; referencial teórico; materiais e métodos da pesquisa; análise 

quantitativa e classificação dos RCD gerados no município de Ouro Preto; estudo de viabilidade 

técnica e econômica de uma usina de reciclagem; considerações finais. 

O primeiro capítulo é composto por uma breve contextualização do tema, apresentação do 

problema a ser pesquisado, justificativa e objetivos, e também uma caracterização do município 

estudado. Contempla ainda, o levantamento dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, 

nos últimos anos. 

O segundo capítulo abrange uma revisão de temas relevantes utilizados como base para o estudo 

de viabilidade técnica e econômica para inserção de uma usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil no município de Ouro Preto. Para isso, recorreu-se às referências nacionais e 

internacionais tratando do tema proposto, como publicações em revistas, teses, dissertações, 

além de referências sobre desenvolvimento sustentável e economia circular. 

Já o terceiro capítulo abrange todo os materiais e métodos utilizados na pesquisa, com a 

classificação do estudo e demonstração do procedimento metodológico utilizado para alcançar 

os objetivos da pesquisa. 

No quarto capítulo são descritos as análises quantitativas e classificação dos RCD gerados no 

município de Ouro Preto, com o tratamento das informações obtidas na aplicação dos 

questionários e de levantamento gravimétrico dos resíduos, com uma estimativa de geração de 

resíduos no município de Ouro Preto. 

No quinto capítulo foi realizado um estudo de viabilidade técnica e econômica da proposição 

da implantação da usina no município de Ouro Preto, elaborando pontos de entrega voluntária 

e triagem, além de apresentar o investimento inicial, custos e receitas, fluxos de caixas e a 

comprovação ou não sobre a viabilidade realizada através de valor presente líquido (VPL), taxa 

interna de retorno (TIR) e payback (tempo estimado para que os rendimentos acumulados se 

igualem ao investimento inicial). 

Finalmente, no sexto capítulo são feitas as considerações finais em torno dos resultados 

colhidos em todo o estudo. 
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1.5 Caracterização do município de Ouro Preto 

 

Ouro Preto é um município do estado de Minas Gerais estando a sua sede localizada a, 

aproximadamente, 100km de distância da capital do Estado. 

O município faz divisa ao sul com Catas Altas da Noruega, Itaverava, Piranga, Ouro Branco e 

Congonhas; a oeste com Belo Vale e Moeda; à leste com Mariana e ao norte com Itabirito e 

Santa Bárbara (IBGE, 2019). A posição de Ouro Preto no estado de Minas Gerais, os municípios 

limítrofes e suas sedes são mostrados no mapa da Figura 1.1. 

Figura 1.1: Municípios limítrofes à Ouro Preto 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A origem de Ouro Preto está na descoberta da região pelos Bandeirantes que resultou na 

formação do arraial do Padre Faria, por volta de 1698 (IBGE, 2019).  

Em 1711, foi elevada à categoria de vila com o nome de Vila Rica. Em 1720 foi escolhida para 

capital da nova capitania de Minas Gerais. Em 1823, após a Independência do Brasil, Vila Rica 

recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por D. Pedro I do Brasil, tornando-se 

oficialmente capital da então província das Minas Gerais e passando a ser designada como 
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Imperial Cidade de Ouro Preto (IBGE, 2019). No ano de 1897, a capital do estado foi transferida 

de Ouro Preto para a recém-criada Cidade de Minas, hoje conhecida como Belo Horizonte. 

Segundo o último levantamento demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Ouro Preto possuía, em 2010, uma população de 70.281 habitantes, sendo que 61.144 

pessoas (87%) viviam em área urbana e 9.137 pessoas (13%) em área rural. 

Esta população levantada no último censo demográfico, espalhada por um município de 

1.245,865 km² faz com que o município tenha uma densidade demográfica de 56,41 hab/km². 

Segundo o Plano Diretor do município, estabelecido pela Lei Complementar nº 29 de 28 de 

dezembro de 2006, Ouro Preto possui 12 distritos, com sua população distribuída conforme 

Tabela 1.1: 

Tabela 1.1: Distribuição da população na sede e distritos  

Localidade 
População 

Total 

Ouro Preto - Sede 40.916 

Amarantina 3.577 

Antônio Pereira 4.480 

Cachoeira do Campo 8.923 

Engenheiro Correia 403 

Glaura 1.418 

Lavras Novas 929 

Miguel Burnier 809 

Rodrigo Silva 1.080 

Santa Rita de Ouro Preto 4.243 

Santo Antônio do Leite 1.705 

Santo Antônio do Salto 1.068 

São Bartolomeu 730 

Total 70.281 

Fonte: IBGE (2010) 

O principal distrito é o de Cachoeira do Campo, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos 

e se tornando uma alternativa locacional para migração interna da população ouro-pretana. A 

distribuição geográfica da sede e distritos pode ser observada no mapa da Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Divisão Político-Administrativa do município de Ouro Preto 

 

Fonte: Autor (2019) 

Ainda segundo o IBGE (2019), no último censo demográfico realizado em 2010, a população 

do município era de 70.281 habitantes. A estimativa é que a população do município no ano de 

2016 era de 73.105 habitantes, em 2017 de 73.549 habitantes, no ano de 2018 era de 73.994 

habitantes e, em 2019, de 74.281 habitantes, considerando um crescimento populacional de, 

aproximadamente, 0,60% ao ano. 

O município, devido à sua grande extensão territorial (1.245,865 km²), está inserido ao longo 

de 4 bacias hidrográficas principais, sendo elas a do Rio das Velhas, a do Rio Paraopeba, ambas 

importantes afluentes do Rio São Francisco, e as do Rio do Carmo e Rio Piracicaba, afluentes 

do Rio Doce (IBGE, 2019). 

A sede municipal é dividida por duas bacias hidrográficas, sendo elas: a cabeceira do Rio das 

Velhas, conhecida como Alto Rio das Velhas, que corresponde às suas nascentes localizadas 

no Parque Natural Municipal das Andorinhas; e as nascentes do córrego Tripuí e ribeirão Funil, 

afluentes do Rio do Carmo, que por sua vez, na confluência com o Rio Piranga, formam o Rio 

Doce. A Figura 1.3 ilustra a divisão do município por bacia hidrográfica. 
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Figura 1.3: Divisão do município de Ouro Preto por bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

1.6 Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto 

 

No ano de 2012 o município de Ouro Preto foi contemplado, através de um Termo de 

Cooperação Técnica, com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. 

Este Termo de Cooperação foi assinado entre o Município, o então existente Serviço Municipal 

de Água e Esgoto (SEMAE), autarquia extinta no presente ano em razão da concessão do 

serviço de água e esgoto, promovida por lei municipal, à empresa SANEOURO, e a Agência 

Peixe Vivo, entidade sem fins lucrativos que presta apoio administrativo, técnico e financeiro 

ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. O plano foi contratado via licitação pela 

Agência Peixe Vivo com recursos da cobrança pelo uso da água na mencionada bacia 

(AGÊNCIA PEIXE VIVO, 2012). 

O PMSB contém oito produtos e um relatório técnico final, sendo eles:  

• Produto 1: Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e de Comunicação Social; 

• Produto 2: Diagnóstico da situação do Saneamento Básico; 
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• Produto 3: Prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços; 

• Produto 4: Programas Projetos e Ações; 

• Produto 5: Ações para Emergências e Contingências; 

• Produto 6: Termo de Referência para a Elaboração do Sistema de Informações 

Municipal sobre Saneamento Básico – SIM–SB/OP; 

• Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática das Ações 

Programadas e Institucionalização do PMSB; 

• Produto 8: Relatório Final do PMSB - documento síntese. 

No capítulo 13.10 do Relatório Final do PMSB encontra-se todo o descritivo sobre os RCD no 

município, com os pontos de descarte irregular mapeados, as empresas que atuam no ramo de 

coleta e destinação final e os quantitativos de RCD gerados no ano de 2012. 

Anteriormente à elaboração do PMSB, no ano de 2007 a Prefeitura Municipal de Ouro Preto 

realizou o diagnóstico para implantação do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção e Demolição de Ouro Preto, onde foram levantados os volumes coletados pela 

Prefeitura e pela empresa CAR Empreendimentos, conforme representados nas Tabelas 1.2 e 

1.3 (OURO PRETO, 2013): 

Tabela 1.2: Massa total de RCD recolhida por empresa de caçamba, no ano de 2007 

Massa total coletada pela empresa de caçamba existente no município em 2007 

  

Massa Específica 
(kg/m³) 

Total (m³/ano) Total (kg/ano) 

A B A x B 

Reformas, Demolições 1200 12182 14.618.400 

Novas Edificações 1200 616 739.200 

Fonte: (OURO PRETO, 2013) 
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Tabela 1.3: Cálculo de massa total de RCD recolhida pelo município de Ouro Preto 

Massa total recolhida por Ouro Preto em 2007 

Massa Específica 
(kg/m³) 

Total (m³/mês) Meses Total (kg/ano) 

A B C A x B x C 

1200 528 12 7.603.200 

Fonte: (OURO PRETO, 2013) 

 

Já no ano de 2012, foi elaborado pela empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria um 

levantamento dos dados de coleta de RCD junto a uma empresa que realiza este trabalho no 

município À época, estipulou-se que a mesma atendia cerca de 80% da população total, 

totalizando a coleta de, aproximadamente, de 1300 m³ por mês de RCD. Pode-se observar que 

houve um aumento de 146,21% na geração dos resíduos da construção civil (RCC) no espaço 

de cinco anos (OURO PRETO, 2013).  

 

Tabela 1.4: Cálculo da massa total de RCD recolhida em 2012 

Massa total recolhida por Ouro Preto em 2012 

Massa Específica 
(kg/m³) 

Total (m³/mês) Meses Total (kg/ano) 

A B C A x B x C 

1200 1300 12 18.720.000 

Fonte: (OURO PRETO, 2013) 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS), tendo como 

base o ano de 2017, foram enviadas informações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA) do município para a pesquisa setorial realizada pelo órgão Federal, que a geração 

total de Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) foi de 4.350 toneladas, sendo que 

3.600 toneladas foram recolhidas pelas empresas de caçamba localizadas no município e 750 

toneladas pelo próprio gerador (SNIS, 2018).  

A partir destes dados, verificou-se uma diminuição na geração dos RCD no município. Esta 

diminuição pode ser explicada por alguns fatores como: recessão que o país vem vivendo nos 

últimos anos, refletindo também no setor da construção civil; a subestimativa da geração dos 
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RCD por parte da SEMMA; ou a superestimativa da empresa contratada para a realização do 

PMSB. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Construção Civil no Brasil 

A indústria da construção civil exerce um importante papel no desenvolvimento das cidades 

brasileiras, tida como indicativo do crescimento econômico e social. No estudo 

“Desenvolvimento com Sustentabilidade” da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), é descrito um resultado positivo encontrado em pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT). Segundo esta pesquisa, a 

cadeia produtiva da construção, em 2009, além de empregar mais de 10 milhões de pessoas 

(entre trabalhos formais e informais), contribuiu com 8,3% da receita do Produto Interno Bruto 

(PIB) deste mesmo ano (CBIC, 2017). Um pouco mais tarde, segundo a CBIC (2019), a cadeia 

produtiva do setor da construção civil representava cerca de 7,3% do PIB brasileiro e 

empregava com carteira assinada, aproximadamente, 2 milhões de trabalhadores. Ainda 

segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Produto Interno Bruto (PIB) 

da construção civil vem, desde 2014, apresentando índices negativos, mas com algum sinal de 

melhora em 2019, conforme demonstrado na Tabela 2.1: 

Tabela 2.1 Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nos anos de 2014 a 2019 

TAXA DE VARIAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E NACIONAL EM (%) 

PERÍODO CONSTRUÇÃO CIVIL NACIONAL 

2014 % % 

1º TRIMESTRE 8,2  3,5  

2º TRIMESTRE (2,9) (0,4) 

3º TRIMESTRE (9,0) (0,6) 

4º TRIMESTRE (3,9) (0,2) 

ACUM. 4 TRIM.  (2,1) 0,5  

2015 % % 

1º TRIMESTRE (9,7) (1,6) 

2º TRIMESTRE (10,7) (2,7) 

3º TRIMESTRE (6,8) (4,3) 

4º TRIMESTRE (8,7) (5,5) 

ACUM. 4 TRIM.  (9,0) (3,5) 

2016 % % 
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TAXA DE VARIAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E NACIONAL EM (%) 

PERÍODO CONSTRUÇÃO CIVIL NACIONAL 

1º TRIMESTRE (9,3) (5,2) 

2º TRIMESTRE (8,3) (3,2) 

3º TRIMESTRE (10,0) (2,5) 

4º TRIMESTRE (12,4) (2,2) 

ACUM. 4 TRIM.  (10,0) (3,3) 

2017 % % 

1º TRIMESTRE (11,8) 0,4  

2º TRIMESTRE (11,3) 0,9  

3º TRIMESTRE (9,6) 1,6  

4º TRIMESTRE (4,0) 2,4  

ACUM. 4 TRIM.  (9,2) 1,3  

2018 % % 

1º TRIMESTRE (6,2) 1,5  

2º TRIMESTRE (4,0) 1,1  

4º TRIMESTRE (3,2) 1,2  

ACUM. 4 TRIM.  (3,8) 1,3  

2019 % % 

1º TRIMESTRE (1,7) 0,6  

2º TRIMESTRE 2,4  1,1  

3º TRIMESTRE 4,4  1,2  

ACUM. 4 TRIM.  0,4  1,0  

Fonte: (CBIC, 2019) Adaptado pelo autor  

Estima-se que a construção gere entre 20% e 25% do total de resíduos de toda a indústria 

brasileira. A quantidade de resíduos gerados pode variar com o nível da atividade da construção, 

reforma ou manutenção, e também com as práticas construtivas aplicadas (CBIC, 2014).  

Na fase da execução das obras ocorre a geração de uma parcela significativa de resíduos, fator 

preocupante, principalmente nos grandes centros urbanos. O volume de resíduos gerados é 

agravado pelas perdas do processo produtivo. Durante o uso e a manutenção tem-se mais 

geração de resíduos e, por fim na fase de demolição, mais resíduos são gerados em grandes 

volumes (AGOPYAN; JOHN, 2011).  
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Ainda segundo a CBIC (2014), boa parte dos resíduos da construção é provocada por perdas de 

processo e a este total devem ser adicionados também os resíduos gerados antes das etapas de 

construção, como na extração de matérias-primas, fabricação, transporte e comercialização dos 

materiais. 

Karpinsk et al. (2009), consideram os RCD como resíduos de baixa periculosidade, no entanto, 

apontam o grande volume gerado como causa principal de impactos ambientais. Neste mesmo 

sentido, IPEA (2012) reforça que entre estes resíduos podem ser encontrados materiais 

orgânicos, produtos perigosos e embalagens diversas, que podem contribuir com o aumento da 

população de insetos e também de outros animais transmissores de doenças. Fatores que não 

são nada interessantes para a sociedade.  

A média nacional de geração de resíduos na construção civil por metro quadrado é de 150kg/m² 

e o recomendado pelo Greenbiulding, que é o selo internacional de construções verdes, é de 90 

kg/m², segundo a revista Sustentabilidade na Indústria da Construção, publicada pela CBIC 

(2016). 

Segundo Pinto (1999), a massa de resíduos de construção e demolição (RCD) nos municípios 

de médio e grande porte integrantes da pesquisa realizada nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Bahia, varia de 41 a 70% da massa de resíduos domiciliar, estimando uma taxa de 

geração de RCD por habitante por ano entre 230 e 760 kg/hab/ano.                                

Segundo o Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (2018), elaborado pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) da Secretaria Nacional de 

Saneamento vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, as unidades de 

processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, relacionadas aos Resíduos da Construção Civil e 

Volumosos em todo território brasileiro, são conforme a Tabela 2.2: 
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Tabela 2.2: Unidades de tratamento e/ou disposição de RCD no Brasil 

Tipos de unidade 
de 

processamento 

Quant. de unid. de processamento por região Total de 
unidades N NE SE S CO 

(unid.) (unid.) (unid.) (unid.) (unid.) (unid.) 

Área de 
transbordo e 
triagem de RCC e 
volumosos (ATT) 

1 7 20 22 1 51 

Área de 
reciclagem de 
RCC (resíduos da 
construção civil) 

0 3 21 68 1 31 

Aterro de RCC 
(aterro de 
inertes) 

1 3 41 16 5 66 

     Somatório 
Final 

148 
     

Legenda: N – Norte; NE – Nordeste; SE – Sudeste; S – Sul; CO – Centro-oeste. 

Fonte: SNIS (2018). Adaptado pelo autor 

Ainda segundo o SNIS (2018), as 148 áreas destinadas ao processamento de RCD podem não 

ser exclusivas para este tipo de resíduo, principalmente relacionados as áreas de transbordo e 

triagem. Muitos municípios ainda confundem aterro de RCC com antigos “bota-foras”, o que 

pode deixar o levantamento dos municípios que possuem algum tipo de tratamento deste tipo 

de resíduo um pouco mais defasado. 

 

2.2. Resíduos da Construção Civil 

 

Entende-se como resíduos da construção civil: 

 os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como 

tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 

tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 

vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos 

de obras, caliça ou metralha (BRASIL, 2002, Art. 2 Inc. I). 

Ainda segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002 e suas revisões ao longo 

dos anos, os resíduos da construção civil deverão ser classificados em classes de A a D, 

conforme demonstrado do item 2.2.1 ao 2.2.4: 
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2.2.1. RCC Classe A 

Os resíduos Classe A são aqueles reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

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

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

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

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

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

A título de ilustração, a Figura 2.1 traz uma amostra de RCC classe A produzidos no município 

de Ouro Preto. 

Figura 2.1: Resíduos Sólidos Classe A gerados no município 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

2.2.2. RCC Classe B 

Os RCC Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

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

Tais resíduos devem ser convenientemente recolhidos, por meio de coleta seletiva, e 

devidamente acondicionados conforme ilustra a Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Coleta Seletiva a ser aplicada nos resíduos de construção civil 

 
Fonte: Linhares Ambiental, 2019 (Disponível em: http://linharesambiental.com.br/servicos/ Acesso em: nov. 

2019) 

 

2.2.3. RCC Classe C 

Os RCC Classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

Exemplo típico é o gesso, mostrado na ilustração da Figura 2.3. 

Figura 2.3: Tipo de resíduo Classe C - Gesso 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura. Fórum da Construção, 2019.  
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2.2.4. RCC Classe D  

Os RCC Classe D são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 

tintas, solventes, óleos e outros. Além destes, existem aqueles contaminados e prejudiciais 

à saúde como: telhas e demais materiais que contenham amianto advindos de demolições, 

reformas e/ou reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, etc. A Figura 2.4 faz 

a ilustração de um tipo de resíduo Classe D. 

Figura 2.4: Tipo de resíduo Classe D - Amianto 

 
Fonte: Autor, 2020.  

 

Consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta 

apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida 

(BRASIL, 2002). 

As embalagens de tintas usadas na construção civil devem ser submetidas a sistema de logística 

reversa, conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que contemple a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos de tintas presentes nas embalagens (BRASIL, 2010). 

 

2.3. Impacto ambiental da cadeia produtiva da indústria da Construção Civil 

Dijkema et al. (2000) apud Fraga (2006) relatam que a saturação dos espaços disponíveis para 

descarte dos RCD é um dos grandes problemas ambientais decorrentes da geração destes 

resíduos, uma vez que eles correspondem em torno de 50% dos RSU em cidades de médio e 

grande porte no Brasil, estimando-se a geração anual em, aproximadamente, 68,5 milhões de 

toneladas de RCD. 
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2.4. Breve histórico da gestão sustentável dos RCD 

A Construção Civil é considerada uma das atividades mais antigas que se tem conhecimento 

desde os primórdios da humanidade, sendo executada de forma artesanal e gerando uma grande 

quantidade de resíduos (entulhos) minerais (LEVY, 2000). Ainda segundo o mesmo autor, tal 

fato despertou a atenção dos construtores das cidades do Império Romano, datando desta época 

os primeiros registros de reutilização dos entulhos minerais da construção civil na construção 

de novas obras. 

Nos países europeus, a utilização de agregados reciclados não acontece apenas em 

pavimentação de vias; concretos reciclados já estão sendo utilizados no concreto armado de 

prédios residenciais, em portos marítimos e até em concretos de alta resistência (VIEIRA; DAL 

MOLIN, 2004). 

Por volta de 1860, na Alemanha, por exemplo, foram produzidos artefatos de concreto de 

cimento Portland com agregados reciclados. Contudo, a utilização mais necessária e relevante 

deu-se após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando milhares de resíduos ficaram espalhados 

pelas cidades da Alemanha. Diante da necessidade de reconstruir as cidades, que tiveram seus 

edifícios demolidos, e em razão da carência de materiais de construção, a saída foi o 

desenvolvimento da tecnologia de reciclagem dos resíduos de construção e demolição (LEITE, 

2001; LEVY, 2002). A Alemanha herdou da guerra um volume entre 400 e 600 milhões de 

metros cúbicos de escombros, sendo cerca de 85% destes escombros removidos para a 

reciclagem (LEVY, 1997). 

Silva (2007), relata que é interesse de todo o mundo solucionar o problema da destinação 

inadequada de um volume cada dia maior de RCD gerados, principalmente, nas regiões urbanas. 

O autor cita a Europa Ocidental, o Japão e o EUA como exemplo de países que implementaram 

e consolidaram a reciclagem de RCD. Enfatiza ainda, que para isto, estas nações tiveram que 

implantar instalações de reciclagem de RCD e criar normas e políticas específicas para a 

destinação destes materiais para atender e adequarem-se ao novo objetivo. Um dos principais 

fatores que incentivaram o desenvolvimento da reciclagem de RCD nestes países foi a 

intervenção do governo com incentivos à utilização do agregado em determinados serviços e a 

imposição de taxas para disposição de resíduos em aterros sanitários (CARNEIRO et al., 2001). 

Estes incentivos à reciclagem de RCD são uma questão cultural que decorre da dificuldade de 
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obtenção de matéria-prima natural (areia e brita) e da pouca disponibilidade de locais para 

deposição nos países da Europa (CARNEIRO et al., 2001). 

As ações de reciclagem promovem um grande ganho na redução de áreas necessárias para 

aterro, pela minimização de volume de resíduos pela reciclagem. Conforme se pode observar 

na Figura 2.5, de John & Prado (2010), atualmente no Brasil o fluxo dos materiais é aberto, 

com a maior parte dos resíduos sendo encaminhada para aterros. Destaca-se então a necessidade 

de fomento da reciclagem dos resíduos de construção e demolição, que representam mais de 

50% da massa dos resíduos sólidos urbanos (PINTO, 1999). 

Figura 2.5:  Fluxos atual (aberto) e futuro (fechado).  

 

Fonte: John & Prado, 2010 

A deposição em aterro deve ser, de acordo com convenção mundial sobre a gestão sustentável 

dos RCD, a última opção na gestão de resíduos, procedendo-se, sempre que possível, às 

operações de reutilização, reciclagem ou outras formas de valorização dos materiais. 

 

2.5. A reciclagem e os investimentos  

A demanda por matérias-primas vem crescendo muito rapidamente. No Brasil, segundo 

Agopyan e John (2011) são extraídos a cada ano cerca de 10 toneladas de matéria-prima para 

cada habitante, sendo que este ritmo não pode ser mantido indefinidamente pois vivemos em 

um sistema fechado, a Terra. 

Segundo Chaves (1996) apud Fraga (2006), a reciclagem de RCD é caracterizada como um 

beneficiamento mineral, porém de maneira simplificada. O beneficiamento mineral consiste em 

um conjunto de operações unitárias que visam obter características específicas de certa matéria-

prima, como a separação dos seus constituintes minerais, adequação de tamanho e demais 

processos. 
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No Brasil, grande parte das instalações de reciclagem de RCD mineral é gerida pelo setor 

público com a finalidade de produzir agregados que são utilizados em atividades de 

pavimentação, porém ainda de forma incipiente (FRAGA, 2006). Mas o mercado vem se 

consolidando com usinas privadas de reciclagem de RCD espalhadas pelo Brasil, amparadas 

por legislações municipais mais rigorosas, que fazem com que o mercado absorva todo o 

material reciclado produzido por estas usinas. 

Porém, de acordo com Ângulo et al. (2001), a reciclagem de resíduos, assim como qualquer 

atividade humana, também pode causar impactos ao meio ambiente. Variáveis como o tipo de 

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

o processo de reciclagem mais impactante do que o próprio resíduo antes de ser reciclado, 

podendo o processo de reciclagem acarretar riscos ambientais que precisam ser adequadamente 

gerenciados (ÂNGULO et al., 2001). 

 

 

2.6. Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 

O beneficiamento dos RCD através das usinas de reciclagem surgiu como uma principal 

alternativa para processamento destes resíduos, diminuindo a sua disposição irregular e gerando 

assim um agregado reciclado que pudesse ser reutilizado na cadeia da construção civil, sendo 

os municípios de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Londrina, São Paulo os pioneiros na 

implantação de usinas de reciclagem de RCD, mesmo não havendo uma legislação nacional 

que tratasse especificamente do assunto (CARNEIRO et al., 2001). 

Segundo Miranda et al. (2009), o país já contava com 16 usinas até o ano de 2002, porém com 

uma taxa de crescimento reduzida deste setor, com até três por ano. Após a publicação da 

resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, essa taxa de crescimento aumentou, sendo 

inauguradas de três a nove usinas por ano.  

No ano de 2009, haviam pelo menos 47 usinas de reciclagem, sendo 24 públicas (51% do total) 

e 23 privadas (49% restante). Das 36 usinas que estavam em operação ou em instalação, 15 

(42%) eram públicas e 21 (58%) eram privadas (MIRANDA et al., 2009). 

Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção (ABRECON, 

2015) a taxa de crescimento de novas URRCC entre 2008 a 2013 foi de 10,6 por ano, e entre 
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2013 a 2015 esta taxa se manteve constante, chegando o país a ter 103 usinas em 

funcionamento. 

A reciclagem, potencialmente, pode resultar na redução de custos e do volume de extração da 

matéria-prima, preservando os recursos naturais limitados, e também na minimização dos 

problemas com gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos nos municípios (LEITE, 2001).  

A reciclagem, além de ser uma eficiente alternativa para a destinação dos resíduos de 

construção civil, é também foco de vários estudos que demonstram o potencial dos RCC, como 

corrobora os autores Gularte et al. (2017), Borges et al. (2015), que identificaram a viabilidade 

econômica da implantação de uma Usina de Reciclagem de Entulho nos municípios de Pato 

Branco (PR) e Passo Fundo (RS), respectivamente. 

No Brasil, 74% dos modelos de usina implantados são do tipo fixa, ou seja, composta por 

britador de mandíbulas, alimentador vibratório, peneiras, esteira magnética e esteiras de saída, 

sendo a triagem do resíduo realizada manualmente e a alimentação do circuito via pá 

carregadeira (ABRECON, 2015). 

A Figura 2.6 é um diagrama do fluxo dos RCD, desde a chegada no local de destino para 

reciclagem até sua comercialização: 

Figura 2.6: Fluxograma de reciclagem de RCD. 

 

Fonte: Autor, 2020 

Segundo a Abrecon (2011), com 32,8 toneladas de resíduos da construção e demolição (RCD) 

classe A é possível fabricar 8.640 tijolos, que são suficientes para construir um imóvel com 

52m², com dois dormitórios, cozinha, sala e banheiro, gerando uma economia de 40% no preço 

final, em relação à produção com agregados naturais. 
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Porém, a viabilidade técnica e econômica de uma usina não depende apenas do empenho dos 

gestores do empreendimento (ABRECON, 2017). Ainda segundo esta associação, é muito 

importante para o desenvolvimento das atividades ter legislação que combata o descarte 

irregular de entulho na região, o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) eletrônico ou em 

papel e uma política de incentivo ao consumo do agregado reciclado. 

 

2.7. Possibilidades de aplicação do resíduo de construção reciclado 

 

Segundo a Resolução 307 de 05 de julho de 2002 do CONAMA, tem-se que no artigo 2º, inciso 

IV, a seguinte definição de agregado reciclado: 

Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos 

de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de 

edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia; 

Kulaif (2001) propôs alguns tipos de utilização dos agregados reciclados de construção civil e 

demolição, conforme suas divisões por diâmetro, demonstrados na Tabela 2.3: 

 
Tabela 2.3: Tipo e utilização dos agregados reciclados 

Produto Utilização 

Rachão Fabricação de muros de contenção e bases de pavimentos 

Bica Corrida Produção de pavimentação asfáltica, lajotas, blocos, lajes e 
acabamentos em geral 

Brita 0 Fabricação de concreto com inúmeras aplicações 

Brita 1 Fabricação de concreto que exija maior resistência, principalmente 
em formas pesadas 

Brita 2 Também denominada pedra de lastro que pode ser utilizada em 
bases para linhas férreas 

Brita 3 Produto destinado a obras de drenagem 

Areia Reciclada Assentamento de blocos, tubulações em geral, tanques, podendo 
entrar na composição de concretos e asfalto 

Fonte: Kulaif, 2001. Adaptado pelo autor 

 

2.8. O desafio dos resíduos de construção 

Devido à grande quantidade de materiais de construção manejados pela Construção Civil, 

agravado pelas elevadas perdas, o setor é um grande gerador de resíduos (AGOPYAN; JOHN, 

2011). 
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Popularmente chamados de entulho, os resíduos de construção e demolição (RCD) compõem-

se de restos de materiais gerados nessas atividades: tijolos, concreto, argamassa, madeira, aço, 

telhas, azulejos, cal, gesso etc. Em boa parte das vezes, pode ser reciclado (ABRELPE, 2018).  

Segundo a ABRECON (2011) são gerados no Brasil de pequenas reformas domiciliares a 

grandes obras, aproximadamente, 500 kg de RCD por habitante todos os anos, o que daria cerca 

de 100 milhões de toneladas geradas ao longo de todo país em um ano.  

No Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil da ABRELPE (2017) os municípios brasileiros 

coletaram no ano de 2016 123.619t/dia de RCD e no ano de 2017 123.421t/ dia, sendo o índice 

de geração 0,6kg/hab/dia e 0,594kg/hab/dia, respectivamente. Este índice de geração de RCD, 

subdividido em regiões brasileiras, é demonstrado na Tabela 2.4:  

Tabela 2.4: Volume de resíduos coletados e índice de geração 

 

Fonte: ABRELPE (2017) 

Como o responsável por recolher os resíduos é o gestor da obra, os números apresentados na 

tabela 2.4 refletem, em sua maioria, apenas aquilo que foi abandonado em vias e logradouros 

públicos (ABRELPE, 2017). 

A deposição irregular nas vias e logradouros das cidades causa, além dos problemas ambientais, 

elevados custos de remoção e destinação para os municípios (AGOPYAN; JOHN, 2011). Ainda 

segundo estes autores, a estruturação de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância 

com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tal como proposto na 

Resolução CONAMA 307 de 05 de julho de2002, é adequada à realidade de municípios médios 

e grandes, onde os volumes gerados e as distâncias de transporte são maiores, como o caso do 

município de Ouro Preto, que possui grandes dimensões territoriais (1.245,865 km²). 

 

RCD Coletado 

(t/dia) 

 Índice   

(kg/hab/dia) 

RCD Coletado 

(t/dia) 

 Índice   

(kg/hab/dia) 

NORTE 4.720 0,266 4.727 0,264

NORDESTE 24.387 0,428 24.585 0,429

CENTRO-OESTE 13.813 0,882 13.574 0,855

SUDESTE 64.097 0,748 64.063 0,737

SUL 16.718 0,568 16.472 0,556

2016 2017

Região
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2.9. Aspectos legais dos RCD no Brasil 

 

No que diz respeito aos resíduos da construção civil, as ferramentas legais, representadas por 

leis, decretos, resoluções, são de grande importância para normatização do assunto em todo 

território brasileiro. Os RCD estão sujeitos à legislação federal referente aos resíduos sólidos, 

à legislação específica de âmbito estadual e municipal, bem como às normas técnicas 

brasileiras. 

Segundo o Diagnóstico dos Resíduos de Construção Civil (IPEA, 2012), apenas oito estados 

brasileiros possuíam a Política Estadual de Resíduos Sólidos, dentre estes três estados da região 

Sudeste, dois da região Sul, dois da região Nordeste e um da região Centro-Oeste.  Ainda 

segundo o Ipea (2012), cerca de 1% dos 5.564 municípios brasileiros estabeleceram seus planos 

de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

As principais normatizações estabelecidas em legislações em nível federal, estadual e municipal 

são apresentadas na sequência 

 

2.9.1. Legislação Federal 

Os RCC começaram a ser regidos diretamente por legislação nacional a partir da resolução 

CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, que “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil.” Após a publicação desta norma, foram 

realizadas quatro revisões, sendo as CONAMA’s nºs 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 

469/2015, que acrescentaram informações importantes, revisando também a classificação de 

resíduos específicos e modos de gestão e disposição dos RCD. 

Em 2007, foi publicado a Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que “Estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº  6.766, de 19 de dezembro de 

1979, nº 8.036, de 11 de maio de 1990, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei nº  6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências”. 

Já em 2010 foi lançada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010, que “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras 

providências”, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010. A PNRS trata diretamente dos RCD 

nos artigos 13, 16 e 20, mas em geral os RCD fazem parte da cadeia dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) (BRASIL, 2010). 
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E em 2012, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

publicou a Instrução Normativa (IN) nº13, que buscou padronizar a linguagem utilizada para 

prestação de informações sobre resíduos sólidos para permitir e facilitar o monitoramento, o 

controle, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

nos diversos níveis (IBAMA, 2012). A IN do IBAMA fez publicar a Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos, onde consta no Anexo I, capítulo 17, os resíduos de construção e demolição 

(RCD), que são caracterizados na listagem da Tabela 2.5 com os respectivos códigos: 

Tabela 2.5: Classificação dos RCD segundo a IN nº13 do IBAMA 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD): 

Código (IN 
IBAMA 

13/2012) 

Descrição dos RCD 

17 01  Cimento, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos: 

17 01 01  Resíduos de cimento - 

17 01 02  Tijolos - 

17 01 03  Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos - 

17 01 06 
 (*) Misturas ou frações separadas de cimento, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas - 

17 01 07  
Misturas de cimento, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
não abrangidas em 17 01 06 - 

17 02  Madeira, vidro e plástico: 

17 02 01  Madeira - 

17 02 02  Vidro - 

17 02 03  Plástico - 

17 02 04  
(*) Vidro, plástico e madeira, misturados ou não, contendo ou 
contaminados com substâncias perigosas - 

17 03  Misturas betuminosas, asfalto e produtos de alcatrão: 

17 03 01  (*) Misturas betuminosas contendo alcatrão - 

17 03 02  Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 - 

17. 03 03  (*) Asfalto e produtos de alcatrão - 

17 04  Sucatas metálicas (incluindo ligas): 

17 04 01  Cobre, bronze e latão - 

17 04 02  Alumínio - 

17 04 03  Chumbo - 

17 04 04  Zinco - 

17 04 05  Ferro e aço - 

17 04 06  Estanho - 

17 04 07  Mistura de sucatas - 

17 04 09  (*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas - 

17 04 10 
 (*) Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras 
substâncias perigosas - 
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Resíduos de Construção e Demolição (RCD): 

Código (IN 
IBAMA 

13/2012) 

Descrição dos RCD 

17 04 11  Cabos não abrangidos em 17 04 10 - 

17 04 12  Magnésio - 

17 04 13  Níquel - 

17 05 Solos 
 (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e 
lodos de dragagem: 

17 05 02 
 (*) Solos e rochas contendo contaminados com bifenilas 
policloradas (PCB) - 

17 05 03  (*) Solos e rochas contendo outras substâncias perigosas - 

17 05 04  Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 - 

17 05 05  (*) Lodos de dragagem contendo substâncias perigosas - 

17 05 06  Lodos de dragagem não abrangidas em 17 05 05 - 

17 05 07  (*) Britas de linhas ferroviárias contendo substâncias perigosas - 

17 05 08  Britas de linhas de ferroviárias não abrangidos em 17 05 07 - 

17 05 09  
(*) Resíduos resultantes da incineração ou tratamento térmico de 
solos contaminados por substâncias orgânicas perigosas - 

17 06  
Materiais de isolamento e materiais de construção contendo 
amianto: 

17 06 01  (*) Materiais de isolamento contendo amianto - 

17 06 03 
 (*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas - 

17 06 04  Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 - 

17 06 05 
 (*) Materiais de construção contendo amianto (por exemplo, 
telhas, tubos, etc.) - 

17 08  Materiais de construção à base de gesso: 

17 08 01  
(*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas - 

17 08 02  
Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 
01 - 

17 09  Outros resíduos de construção e demolição: 

17 09 01  (*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio - 

17 09 02 
 (*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB (por 
exemplo, vedantes com PCB, revestimentos de piso à base de 
resinas com PCB, condensadores de uso doméstico com PCB) - 

17 09 03 
 (*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas 
de resíduos) contendo substâncias perigosas - 

17 09 04  
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

Fonte: LEGISWEB, 2012 
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Além das Leis e Resoluções publicadas pelo governo federal a respeito da gestão dos RCD, há 

também as normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), tais como (FEAM, 

2020): 

• NBR 15112: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo 

e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 

2004, 7 p. Esta norma fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação 

de áreas de transbordo e triagem de resíduos de construção civil e volumosos; 

• NBR 15113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004, 12 p. Esta 

norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de 

aterros de resíduos sólidos da construção civil classe A e resíduos inertes; 

• NBR 15114: Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes 

para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004, 7 p. Esta norma fixa 

os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de 

reciclagem de resíduos da construção civil classe A; 

• NBR 15115: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Execução de 

camadas de pavimentação. Procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004, 10 p. Esta 

norma estabelece os critérios para execução das camadas de reforço do sub-leito, sub-

base e base de pavimentos, bem como de camada de revestimento primário, com 

agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil; 

• NBR 15116: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Utilização 

em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Requisitos. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2004, 12 p. Esta norma estabelece os requisitos para o emprego de 

agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, sendo destinados: a) obras 

de pavimentação viária; em camadas de subleito, sub-base e base de pavimentação e 

revestimento primário de vias não pavimentadas; b) preparo de concreto sem função 

estrutural. 

 

2.9.2. Legislações do Estado de Minas Gerais 

No estado de Minas Gerais, tem-se como normativa a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, 

que “Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos”. Já para licenciamento ambiental 

de aterros, áreas de triagem, transbordo e reciclagem de RCD, há a Deliberação Normativa 

COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, que “Estabelece critérios para classificação, 
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segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para 

definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”, onde 

os critérios de licenciamento ambiental, segundo o porte, potencial poluidor e localização da 

atividade fim do licenciamento, são classificados conforme a Tabela 2.5 (MINAS GERAIS, 

2017): 

Tabela 2.6: Potencial poluidor/degradador e do porte das atividades relacionadas a RCD 

Código Descrição 
Potencial 

Poluidor/Degradador 
Porte 

F-05-18-0 

Aterro de resíduos da 

construção civil (classe “A”), 

exceto aterro para 

armazenamento/disposição 

de solo proveniente de 

obras de terraplanagem 

previsto em projeto 

aprovado da ocupação 

Ar: M                     

Água: M          

Solo: M                   

Geral: M 

Capacidade de 

Recebimento      ≤ 150 

m³/dia: Pequeno 

 

150 m³/dia < 

Capacidade de 

Recebimento < 450 

m³/dia: Médio 

 

Capacidade de 

Recebimento ≥ 450 

m³/dia: Grande 

F-05-18-1 

Áreas de triagem, 

transbordo e 

armazenamento transitório 

e/ou reciclagem de resíduos 

da construção civil e 

volumosos 

 

  

Ar: M                     

Água: P                   

Solo: M                

Geral: M  

Capacidade de 

Recebimento ≤ 100 

m³/dia: Pequeno 

 

100 m³/dia < 

Capacidade de 

Recebimento < 300 

m³/dia: Médio 

 

Capacidade de 
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Recebimento ≥ 300 

m³/dia: Grande 

Fonte: MINAS GERAIS, 2017. Adaptado pelo autor 

Já para a coleta e transporte dos RCD em todo o Estado, as empresas devem seguir a 

Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 232 de 27 de fevereiro de 2019, que “Institui o 

Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos e estabelece procedimentos para o 

controle de movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais 

e dá outras providências”. 

Os RCD deverão ser controlados por todos os envolvidos, desde o gerador, transportador, 

armazenador temporário, destinador. Segundo a DN COPAM 232/2019, os envolvidos são 

definidos como (MINAS GERAIS, 2019):  

Art. 3º – Para os fins desta deliberação normativa são adotadas as seguintes definições: 

I – gerador: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que: 

a) gera resíduos sólidos ou rejeitos em decorrência de suas atividades; 

b) envia resíduos sólidos ou rejeitos a terceiros para destinação intermediária ou final, 

nos termos dos incisos V e VI do caput deste artigo; 

c) importa resíduos sólidos ou rejeitos de outros países, para destinação em Minas 

Gerais, qualquer que seja a finalidade; 

d) exporta resíduos sólidos ou rejeitos gerados no estado de Minas Gerais para outros 

países, qualquer que seja a finalidade; 

II – transportador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o transporte terrestre de resíduos sólidos ou de rejeitos fora dos limites de um 

determinado estabelecimento gerador, armazenador ou destinador, utilizando via 

pública do estado de Minas Gerais; 

III – armazenador temporário: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

que recebe o resíduo sólido ou o rejeito do gerador e o armazena por tempo 

determinado, visando ou não a consolidação de cargas, para posterior 

encaminhamento ao destinador, não efetuando qualquer outra operação; 
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IV – destinador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerce 

atividades de destinação intermediária ou final de resíduos sólidos ou de rejeitos; 

V – destinação intermediária: submissão prévia de resíduos sólidos ou rejeitos a 

processos intermediários com o objetivo de facilitar ou viabilizar alguma modalidade 

de destinação final, conforme definido pela FEAM; 

VI – destinação final: a reutilização, a reciclagem, o uso direto como combustível, o 

coprocessamento, a decomposição por via térmica ou química, a disposição final em 

aterro, em cava de mina, em pilha de rejeitos ou em barragem de rejeitos, conforme 

definido pela FEAM. 

 

Porém, os RCD gerados em domicílios por pessoas físicas serão geridos por portaria específica 

da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), conforme descrito no art. 12, Inc. III, §2º, 

da DN 232/2019 (MINAS GERAIS, 2019): 

Art. 12 – O controle do transporte e da destinação dos seguintes resíduos 

sólidos e rejeitos será feito por intermédio do Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR), emitido via Sistema MTR-MG, nas seguintes hipóteses: 

III - resíduos da construção civil – RCC –, quando gerados em domicílios, por 

pessoas físicas, conforme regras definidas pela FEAM em portaria específica. 

§2º – A obrigatoriedade do MTR-Romaneio para os RCC gerados em 

domicílios por pessoas físicas somente passará a incidir após a publicação da 

portaria a que se refere o inciso III do caput deste artigo. 

O Sistema de Manifesto e Transporte de Resíduos (MTR) será obrigatório para os RCD após 

13 meses contados da data de publicação da DN COPAM 232/2019, ou seja, a partir de 09 de 

abril de 2020. Antes desta data, a utilização do MTR era facultativa (MINAS GERAIS, 2019). 

 

2.9.3. Legislações dos municípios brasileiros 

Para se ter conhecimento sobre como é tratado o assunto da reciclagem de resíduos da 

construção civil e demolição nos municípios brasileiros, foi realizada uma pesquisa na internet 

em sites especializados em legislação, com o tema “reciclagem de resíduos da construção civil”, 

tendo sido obtidos 50 leis e/ou decretos municipais, conforme lista composta pelo número da 

lei ou decreto municipal, o ano de publicação, o município, o estado, a região onde o estado 

está inserida e o título, apresentada na Tabela 9.1 incluída no anexo A. 

Após este levantamento, foram confeccionados os gráficos 2.1 e 2.2 que demonstram a 

quantidade de municípios que possuem legislações relacionadas à gestão sustentável dos RCD 
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em seu território, sendo estes divididos por estado (Gráfico 2.1) e separados por região (Gráfico 

2.2): 

Gráfico 2.1: Legislações relacionadas à gestão de RCD por estado 

 

 

Gráfico 2.2: Legislação sobre a gestão de RCD divididas por região 

 

Após a colheita e o tratamento das informações obtidas, foi possível indicar uma maior 

evolução da região Sudeste, principalmente dos municípios do estado de São Paulo, no 

desenvolvimento de ações para a gestão sustentável dos RCD, incentivando a reciclagem e o 

consumo dos agregados reciclados. Logo atrás, vem a região Sul, encabeçada pelo estado do 

Rio Grande do Sul. 
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Esta maior evolução dos municípios do estado São Paulo nas questões ambientais, de gestão 

sustentável dos RCD, correlaciona-se com o Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado em 

comparação com o restante do país (R$ 2.090.000.000,00), representando 31,93% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2017, sendo o estado o centro financeiro, cultural e industrial 

do país, com grande parte das importantes indústrias e multinacionais, sendo forte também o 

comércio e serviços (INVESTSP, 2020). 

Já o município de Ouro Preto, objeto da presente dissertação, possui as Leis Municipais nºs 823 

de  21 de dezembro de 2012, que “Autoriza o Poder Executivo a Celebrar Contrato de 

Concessão de Uso a Título Gratuito ou Remunerado de Área Pública para a Exploração de 

Aterro de Resíduos de Construção Civil e dá outras providências” e nº 824 de 21 de dezembro 

de 2012 que “Institui o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e dos 

Resíduos Volumosos, bem como o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e da outras providências” (OURO PRETO, 2020). 

Mesmo com a publicação destas leis no ano de 2012, da elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico em 2013, o município de Ouro Preto pouco avançou no que se diz respeito 

a gestão dos RCD, não havendo o correto controle dos geradores e transportadores por parte do 

município para que as proposições feitas nas normatizações e no plano fossem implementadas 

de maneira eficaz. 

 

2.10.  Economia circular aplicada a gestão dos RCD  

Tornar as atividades relacionadas à gestão dos resíduos da construção e demolição mais 

sustentável é o desafio da aplicação do conceito da economia circular. Segundo Azevedo 

(2015), o conceito de economia circular, ou economia restaurativa por natureza, nasceu na 

década de 70, pressupondo a ruptura do modelo econômico linear, herdado da Revolução 

Industrial, baseado em extrair, transformar e descartar, atualmente aplicado pela grande maioria 

das empresas, migrando para implantação de um modelo no qual todos os tipos de materiais 

são elaborados para circular de forma eficiente e serem recolocados na produção, sem perda da 

qualidade. Este modelo linear de produção é ineficiente, do ponto de vista da sustentabilidade, 

não sendo capaz de preservar o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida do 

homem (FRAGA, 2006). 

Segundo Monteiro (2018), a Economia Circular é um conceito que se baseia na redução, 

reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia eliminando o conceito do fim da 
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vida útil e aplicando a proposta idealizada por William McDonough e Michael Braungart no 

livro Cradle-to-Cradle: Remaking the way we make things (2002), onde apresentam que os 

atuais modelos de produção, que trazem conforto e facilidade para as pessoas mas também 

exaurem recursos e contaminam ambientes urbanos e ecossistêmicos, conhecidos como do 

berço ao túmulo, enfrentam uma crise iminente. Sendo assim, a economia circular se inclui num 

quadro de desenvolvimento sustentável baseado no princípio de “fechar o ciclo de vida” dos 

produtos, reduzindo o consumo de matéria-prima, energia e água (LEITÃO, 2015). 

Um dos aspectos da Economia Circular que foi instituído pela normatização brasileira é a 

Logística Reversa, que após a sua inclusão na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, passou a ser um tema de grande relevância para a 

indústria.  

Segundo o inciso XII do art. 3º da PNRS, a logística reversa é definida como:  

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (Brasil, 

2010. Art. 3, Inc. XII). 

 

A destinação final ambientalmente adequada de um resíduo sólido é caracterizada na PNRS 

como “Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes” (BRASIL, 2010). 

Segundo Azevedo (2015), a economia circular é capaz de reduzir e otimizar recursos através 

da criação de produtos de ciclos múltiplos. Esta ação além de diminuir a dependência de 

materiais e recursos naturais, favorece a eliminação do desperdício e possibilita uma certa queda 

na geração de RCD. O autor também reforça que produtos e serviços que compõem um processo 

circular eficiente, possibilita que materiais biológicos retornem para a cadeia de alimentos e 

agricultura, ao mesmo tempo que os materiais técnicos sejam reutilizados na própria produção 

sem que a qualidade seja perdida. Vê-se então, que este modelo de serviços e produção de 

produtos pode interligar toda uma rede de negócios, ou seja, caso um produto não possa ser 

reutilizado pelo próprio fabricante, poderá ser transformado por outras empresas, sejam 

terceiros ou fornecedores, criando assim, novas possibilidades de receitas.  
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Assim, a economia circular traz inúmeras oportunidades de novos nichos de mercado, ao 

reduzir os impactos ambientais do setor da produção e elevar o tempo de vida [útil dos produtos. 

(AZEVEDO, 2015). 

A Economia Circular por ser um assunto que teve maior repercussão nos últimos anos, para 

Leal (2015) existe desconfiança do setor empresarial por desconhecimento do tema, uma vez 

que envolve reestruturação e investimento. Porém, já se percebe casos de organizações que 

atuam promovendo a mudança gradual saindo do modelo linear para algo mais próximo da 

Economia Circular. 

No setor da construção civil, a reciclagem dos resíduos com grande potencial econômico como 

plásticos e papéis/papelão gerados no decorrer das obras e a reintrodução dos resíduos Classe 

A como agregados reciclados após beneficiamento primário é de vital importância para que o 

setor prospere rumo ao desenvolvimento da economia circular e ao desenvolvimento 

sustentável, com economia na utilização de agregados naturais e geração de renda com 

materiais que, na maioria das vezes, são descartados em aterros de construção civil ou até 

mesmo em aterros clandestinos, vias públicas, leitos de córregos e voçorocas, causando grandes 

problemas ambientais e de saúde humana.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa se propôs a fornecer um diagnóstico da situação atual do município de Ouro Preto 

- MG com relação à geração e à gestão dos RCD, incluída a proposição da implantação de uma 

usina de triagem e reciclagem de RCD, analisando sua viabilidade técnica e econômica, 

desenvolvido a partir de cinco etapas complementares: 

I) levantamento bibliográfico; 

II) levantamento documental da gestão de RCD no município de Ouro Preto, através da coleta 

de informações diretamente com o poder público; 

III) Visitas técnicas em usinas de RCD em municípios de Minas Gerais; 

IV) Pesquisas semiestruturadas com os transportadores de RCD e com representantes das 

secretarias municipais de meio ambiente, obras, defesa social e cultura e patrimônio; 

V) Levantamento gravimétrico dos RCD coletados em três pontos distintos do município. 

Com base em Polit et al. (2004), a abordagem quanti-qualitativa é aquela que permite 

complementação entre palavras e números, as duas linguagens fundamentais da comunicação 

humana. 

Portanto, uma vez que este trabalho envolve levantamento de dados quantitativos referentes aos 

valores agregados e quantidade de resíduos produzidos no município de Ouro Preto, e se 

caracteriza como um estudo de caso, que, conforme Cresweel (2010), constitui uma das muitas 

modalidades de delineamento da pesquisa qualitativa e envolve múltiplas fontes de evidência, 

é que esta pesquisa se assume como quanti-qualitativa. 

Para Júnior & Júnior (2011): 

O ponto de partida de uma investigação científica deve basear-se em um levantamento 

de dados. Para esse levantamento é necessário, num primeiro momento, que se faça 

uma pesquisa bibliográfica. No segundo momento, o pesquisador deve realizar uma 

observação dos fatos ou fenômenos para que ele obtenha maiores informações e, em 

um terceiro momento da pesquisa, o objetivo do pesquisador é conseguir informações 

ou coletar dados que não seriam possíveis somente através da pesquisa bibliográfica 

e da observação. A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas por pesquisadores 

para a coleta de dados neste terceiro momento (pág. 239.). 
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A pesquisa bibliográfica teve como objetivo uma compreensão mais consistente sobre os 

resíduos de construção e demolição (RCD), as legislações municipais em todo Brasil que 

regulamentam a gestão sustentável destes resíduos, as usinas de triagem e reciclagem e sobre a 

economia circular em que a gestão sustentável dos RCD está inserida, aproveitando cada 

material em fluxos cíclicos, preservando e transmitindo o seu valor. A pesquisa bibliográfica 

aconteceu através da busca de informações em livros, artigos científicos, publicações 

periódicas, teses, dissertações e ferramentas de pesquisa na internet sobre o tema do presente 

trabalho. Esse conjunto de informações está compilado no capítulo de revisão bibliográfica. 

A pesquisa documental foi realizada com consultas a documentos diversos do poder público 

municipal de Ouro Preto, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente através da Diretoria de 

Resíduos e de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através do 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, através 

do Departamento de Aprovação de Projetos e na Secretaria Municipal de Defesa Social através 

do Departamento de Fiscalização.  

Para realização do diagnóstico sobre a geração de RCD foram aplicados questionários 

semiestruturados nas empresas que realizam este tipo de coleta no município e nos setores da 

prefeitura municipal que têm atuação direta com fiscalização, emissão de alvarás de construção, 

autorização de reformas e coletas de RCD, conforme os apêndices A, B e C. Na Secretaria de 

Meio Ambiente foi entrevistado o responsável pelo Departamento de Resíduos Sólidos, na 

Secretaria de Cultura e Patrimônio o responsável pelo Departamento de Regulação Urbana de 

Projetos, que emite autorizações de pequenas obras e/ou reformas, e o responsável pela emissão 

de alvarás de construção. Também foi aplicado questionário no Departamento de Fiscalização, 

vinculado à Secretaria de Defesa Social, responsável pela fiscalização de obras irregulares e na 

Secretaria de Obras e Urbanismo, sendo entrevistado o responsável pelo Departamento de 

Limpeza Urbana, departamento este que, em junho de 2019, iniciou um trabalho de 

recolhimento de RCD juntamente com outras atividades de limpeza e melhorias de bairros 

específicos em um projeto denominado “Prefeitura Itinerante”.  

A aplicação de todos os questionários ocorreu entre os meses de junho e dezembro de 2019 e 

teve como objetivo o levantamento estimado do volume de RCD que vem sendo gerado no 

município nos últimos anos, além de conhecer como é aplicada a política municipal relacionada 

à construção civil e aos resíduos gerados, e como é realizada a gestão municipal. 
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A fim de identificar e classificar estes RCD de acordo com a CONAMA nº 357 de 2002, 

realizou-se coleta de materiais em três pontos distintos da sede municipal: um bota-fora 

irregular, uma caçamba recolhida de uma obra de reforma e uma obra de construção de uma 

casa de padrão médio no bairro Nossa Senhora do Carmo. As três amostragens passaram pelo 

processo de homogeneização e quarteamento, conforme a NBR 10.007 de 2004. Esta norma 

define a amostragem de resíduos sólidos, sendo o método definido como: 

Processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, 

sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e 

descartar as partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente e o 

processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado (ABNT 

10007/2004, p.1). 

É importante enfatizar que para a coleta dos RCD utilizou-se as seguintes ferramentas e 

equipamentos: 

• Uma pá; 

• Uma enxada; 

• Duas bombonas de 40L limpas para transporte dos RCD; 

• Lona de 4m² para separação do material coletado; 

• Luvas de raspa (EPI); 

Após a conclusão destes processos, foi possível realizar a análise gravimétrica, método analítico 

quantitativo cujo processo envolve a separação e pesagem de um elemento ou um composto do 

elemento na forma mais pura possível (UFERSA, 2020). Esta análise foi realizada no 

laboratório de Tratamento de Minérios da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto. Inicialmente os RCD foram pesados ainda enquanto estavam misturados (peso bruto). 

Em seguida, foram passados em peneiras, o que permitiu segrega-los de acordo com as 

diferentes granulometrias que apresentavam. Após a identificação e classificação de acordo 

com a Resolução CONAMA nº307 de 05 de julho de 2002, de cada produto encontrado, estes 

foram armazenados em recipientes separadamente e novamente pesados (peso individual que 

representa o percentual de cada material no peso líquido). A soma de todos os pesos individuais 

resultou no peso líquido de RCD que se diferenciou do peso bruto por um valor ínfimo, 

decorrente de uma pequena perda durante o processo de peneiramento. É importante ressaltar 

que os pesos relativos às embalagens utilizadas para separar os materiais, foram descontados 
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para que não influenciassem no resultado. No laboratório, foram utilizados os seguintes 

equipamentos:  

• Balança com capacidade até 100kg; 

• Peneira 1,55mm; 

• Peneira 37,5mm; 

• Peneira 75mm 

Já as visitas técnicas visaram obter um maior conhecimento sobre as Usinas de Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil - formas de recebimento, armazenamento, triagem e 

processamento desses resíduos, aplicações e valores econômicos dos produtos, assim como a 

possível comercialização destes. 

Diante de todas as informações coletadas, foi possível elaborar uma proposta de Usina de 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (URRCC), definindo os equipamentos e o seu 

porte, a volumetria de matéria prima processada, o tamanho mínimo da área a ser utilizada, 

além das informações econômicas do mercado de agregados reciclados da construção civil. 
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4. RESULTADOS E DISCUÇÕES 

4.1.  Projetos aprovados pela Prefeitura Municipal De Ouro Preto 

Segundo as informações obtidas da PMOP, através do seu site (PMOP, 2019), entre os anos de 

2016 a 2018 foram aprovados 1795 alvarás pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio 

(SMCP), autorizando reformas de casas consolidadas e a construção de obras novas, divididos 

na forma ilustrada pelo Gráfico 3, por ano: 

Gráfico 4.1: Projetos aprovados na SMCP 

 

Conforme o Gráfico 4.1, houve um aumento gradativo de emissões de alvarás de construção 

e/ou reformas. Este aumento pode estar associado a fiscalização do setor responsável da PMOP, 

conforme se pode observar nos dados obtidos também entre os anos de 2016 a 2018 de autos 

de notificação e embargos (Gráfico 4.2): 

509
546

740

2016 2017 2018

Projetos Aprovados pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Patrimônio



59 

 

 

 

Gráfico 4.2: Autos de notificação e embargos 

  

Entre 2016 e 2017 os autos de notificação e embargos cresceram 20,7%, passando de 84 para 

106, respectivamente, somando as ações realizadas na sede e nos distritos. Já em 2018 houve 

uma redução de 32%, caindo o número para 72 em todo o município de Ouro Preto. 

Nos distritos, os locais em que mais foram emitidos autos de fiscalização e embargos são de 

Cachoeira do Campo, Lavras Novas e Antônio Pereira, conforme ilustra o Gráfico 4.3: 

Gráfico 4.3: Autos de notificação e embargos nos distritos de Ouro Preto 
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Ainda segundo as informações obtidas na SMCP, o município não exige das pessoas e/ou 

empresas que finalizam suas obras e solicitam o “Habite-se”1, que apresentem o CTR2, 

comprovando a correta destinação dos RCD gerados, conforme exposto no §3º do art. 11 da Lei 

Municipal nº 824, de 21 de dezembro de 2012, e nem mesmo exigem nos editais de obras 

públicas, a implementação dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme especificado no §2º do art. 10, da referida lei.  

Assim, pode-se afirmar que o gerenciamento de RCD no município de Ouro Preto é falho, o 

que promove em sua grande maioria, que os geradores façam o descarte de forma irregular 

destes resíduos, uma vez que não há controle por parte do poder público. 

 

4.1.1. Entrevistas nas empresas de caçamba de RCD 

Inicialmente, para identificar as empresas que operam com o recolhimento e destinação final 

de RCD no município foi feita uma solicitação formal à Secretaria Municipal de Fazenda da 

relação das empresas que são cadastradas e estão em situação regular para exercer a atividade 

no município. Na listagem fornecida constou apenas uma empresa, embora se tivesse 

conhecimento prévio da atuação de outras empresas do ramo no município. A ausência de 

outras empresas no cadastro da Secretaria de Fazenda pode estar relacionada à falta de critérios 

das próprias empresas ao solicitar o alvará de funcionamento, que não informam corretamente 

as atividades que irão exercer, ou também à falha de fiscalização por parte do município, uma 

vez que se identificaram empresas que estavam exercendo suas atividades com alvará de 

funcionamento vencido, conforme demonstrado nas informações compiladas a partir do item 

4.2. 

Em seguida, foi realizado o levantamento das empresas mediante busca em sites de pesquisa na 

internet e lista telefônica do município, chegando ao conhecimento sobre atuação de sete 

 
1 Habite-se é o documento emitido pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio (SMCP/PMOP), o qual 

constata, após vistoria, que as obras foram executadas conforme o projeto aprovado e que o imóvel se encontra 

em condições de habitabilidade (PMOP, 2019).  

2 Controle de Transporte de Resíduos (CTR) é o documento emitido pelo transportador de resíduos que fornece 

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino conforme especificações 

das normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR15.113/2004 e NBR 15.114/2004 (OURO PRETO, 2012). 
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empresas, sendo duas no distrito de Cachoeira do Campo, uma no distrito de Amarantina e 

quatro na sede municipal. 

Das sete empresas de coleta de RCD, duas informaram que não realizam mais este tipo de 

atividade, sendo uma no distrito de Amarantina, cujo o responsável informou que o 

equipamento fora vendido para uma empresa do município vizinho de Itabirito, e outra empresa 

na sede municipal que informou ter vendido seus equipamentos para duas empresas que 

estariam iniciando suas atividades na própria sede do município.  

Como a empresa que finalizou suas atividades no ano de 2019 informou que não possuíra mais 

o histórico sobre coletas de RCD, não houve como realizar o levantamento correto de 

recolhimento dos RCD nos últimos três anos. Assim, para estimar o recolhimento mensal 

necessário para embasar o presente estudo, foi realizada a média de recolhimento mensal de 

cada empresa criada recentemente no ano de 2019. 

Para cada uma das cinco empresas identificadas com atuação no município de Ouro Preto, foi 

então aplicado um questionário e as respostas foram compiladas, processadas em planilha de 

Excel, com os resultados apresentados e discutidos na seção 4.2. 

4.2. Empresas de caçambas do município 

4.2.1. Alvará de funcionamento 

 

Gráfico 4.4: Empresas com e sem alvará de funcionamento em Ouro Preto 
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Neste levantamento pode-se observar que, das cinco empresas, três (60%) não possuíam alvará 

de funcionamento atualizado, o que pode gerar ao município queda na arrecadação, pois não há 

efetiva regularização das atividades. 

 

4.2.2. Locais de atendimento no território municipal 
Gráfico 4.5: Localidades do município atendidas pela coleta de RCD 

 

Observa-se que alguns distritos do município não são atendidos com a coleta de RCD realizado 

pelas empresas privadas de caçamba, o que gera por consequência o descarte irregular por parte 

dos responsáveis por reformas e/ou novas edificações. A não abrangência da coleta por estas 

empresas de caçambas nestes distritos pode promover, também, o surgimento de pequenos 

transportadores que retiram os RCD das obras, porém não se tem controle da volumetria gerada 

e nem onde são descartados.  
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Figura 4.1: Localidades atendidas e não atendidas pelas empresas de coleta de RCD 

 

 

Na Figura 4.1 pode-se avaliar os 5 distritos que não possuem a abrangência da coleta de RCD 

por empresas privadas de caçambas sendo, aproximadamente 38,4% do município, Em 

números reais baseados no último censo do IBGE realizado no ano de 2010 IBGE (2019), 

10.887 habitantes, ou seja, 15,6% da população ouro-pretana necessita de destinação alternativa 

dos RCD gerados. 

Ainda com base nas informações obtidas na Figura 4.1, os distritos que não possuem a 

abrangência da coleta de RCD estão nas extremidades do município, longe dos locais onde 

estão fixadas as empresas mapeadas no município que realizam a coleta. Infere-se, assim, que 

a questão logística é um empecilho importante para que seja abrangido todo o município com 

a coleta de RCD. 
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4.2.3. Aterro de resíduos licenciado 

Gráfico 4.6: Aterros de Construção Civil e Demolição licenciados 

 

Nenhuma empresa possui atualmente licença ambiental válida para a disposição dos RCD no 

município. Por consequência, são utilizadas várias áreas de descarte irregular que geraram 

graves transtornos à população e impactam o meio ambiente, como já citado na introdução e 

identificação do problema da pesquisa. Segundo as informações coletadas, a maior parte dos 

resíduos são dispostos em terrenos onde os proprietários desejam fazer conformação 

topográfica e aumento de área útil, particularmente em locais acidentados e com grandes 

declives. 

 

4.2.4. Local de descarte adequado 

 
Gráfico 4.7: Local adequado para descarte 
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Neste item foi questionado aos representantes das empresas de coleta dos RCD se consideravam 

adequados os locais onde eram feitos os descartes. Das respostas recebidas, apenas um 

proprietário considerou que não fazia a disposição de maneira adequada, ou seja, que o local 

utilizado para o descarte não havia sido avaliado por projeto de disposição e nem havia área de 

transbordo. 

 

4.2.5. Lei municipal nº 824 de 2012 

Gráfico 4.8: Conhecimento da Lei municipal que trata da gestão dos RCD 

 

O questionário aplicado demonstrou que nenhuma das empresas consultadas conheciam a Lei 

Municipal nº 824 de 2012, que “Institui o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da 

Construção Civil e dos Resíduos Volumosos, bem como o Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, nos termos das disposições da Resolução CONAMA nº 307, 

de 05 de julho de 2002, e dá outras providências”.  
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4.2.6. Controle de Transporte de Resíduos 

Gráfico 4.9: Se possuem ou não o Controle de Transporte de Resíduo 

 

O Controle de Transporte de Resíduos (CTR), atualmente denominado no estado de Minas 

Gerais como Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), é um importante documento emitido 

pelo transportador de resíduos que fornece informações sobre o gerador, origem, quantidade e 

descrição dos resíduos e seu destino conforme especificações das normas brasileiras NBR 

15.112/2004, NBR15.113/2004 e NBR 15.114/2004 (OURO PRETO, 2012). 

Apenas uma empresa informou que emite este documento, porém somente quando solicitado 

pelo gerador do resíduo. 

O município de Ouro Preto já se exigia a emissão deste documento para o deslocamento de 

caçambas metálicas estacionárias desde a publicação da Lei Municipal nº 824 de 2012. Porém 

o estado de Minas Gerais começou a iniciou a cobrança pelo Manifesto de Transporte de 

Resíduos obrigatoriamente a partir de abril de 2020, contados os 13 meses da publicação da DN 

COPAM nº 232 de 2019. 

 

4.3.Volumetria dos RCD 

No questionário aplicado a cada empresa foi levantado o número de caçambas que cada uma 

disponibiliza para locação e suas respectivas volumetrias. Com estas informações e o número 

de locação de cada tipo de caçamba por mês foi possível realizar a estimativa do volume 

0

1

2

3

4

Sim Não

1
4

CTR



67 

 

 

 

recolhido no ano de 2019. A partir de junho de 2019 a PMOP iniciou a coleta também nos locais 

onde realiza melhorias através do programa “Prefeitura Itinerante” que se encontra ativo. 

Assim tem-se as seguintes informações: 

 
Tabela 4.1: Quantidade e volume das caçambas disponíveis para coleta de RCD 

Caçamba (m³) Quantidade Volume Final (m³) Massa Específica 
(t/m³) 

Peso Total 
(t) 

2,5 31 77,5 1,2 93,0 

5 121 605 1,2 726,0 

Total 152 682,5 - 819,0 

 

A massa específica do RCD no município de Ouro Preto a ser utilizada neste trabalho é aquela 

adotada no PMSB, isto é, de 1.200 kg/m³ (1,2 t/m³), para que sejam realizados os comparativos 

de maneira semelhante, utilizando os mesmos critérios de análise. 

 

4.3.1. Cálculo da massa total coletada pelas empresas de caçamba em 2019 

Na aplicação dos questionários obteve-se o levantamento estimado do volume recolhido dos 

RCD pelas empresas de caçamba em 13.780m³ no ano de 2019. Assim, a Tabela 4.2 demonstra 

o peso estimado recolhido: 

 

Tabela 4.2: Massa total coletada pelas empresas de caçamba no município em 2019 

  

Massa Específica 
(t/m³) 

Total (m³/ano) Total (t/ano) 

A B A x B 

Resíduos de Construção 
e Demolição 

1,2 13.780 16.536 

 

4.3.2. Cálculo da massa total recolhida pela PMOP em 2019 

Já a Prefeitura Municipal de Ouro Preto recolheu no ano de 2019 através das campanhas da 

Prefeitura Itinerante os seguintes valores de volume e peso demonstrados na Tabela 4.3: 
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Tabela 4.3: Cálculo de massa total recolhida por Ouro Preto em 2019 

Massa Específica (t/m³) Total (m³/mês) Meses Total (t/ano) 

A B C A x B x C 

1,2 440 12 6.336 

    

 

4.3.3. Cálculo total estimado da massa coletada no município em 2019 

Somando os resultados estimados obtidos com a aplicação do questionário nas empresas de 

caçamba e no setor de limpeza urbana da PMOP, tem-se as seguintes volumetrias e pesos totais 

por ano na Tabela 4.4: 

 
 

Tabela 4.4: Cálculo estimado de massa total coletada em 2019 

Massa Específica (t/m³) Total (m³/ano) Total (t/ano) 

A B A x B 

1,2 19.060 22.872 

 

4.3.4. Comparativo da estimativa dos anos de 2007, 2012 e 2019 

Em 2007 foi publicado o Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PGRCD) 

para o município de Ouro Preto, plano este que embasou a Lei Municipal nº 824/2012 que 

institui o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e dos Resíduos 

Volumosos, bem como o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(OURO PRETO, 2013). Já em 2013, utilizando como base o PGRCD, foi publicado o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), foram demonstrados os dados de coleta de RCD do 

ano de 2007 e também realizado o levantamento do ano de 2012, conforme tabelas 4.5 e 4.6: 
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Tabela 4.5: Massa total coletada em 2007 

  

Massa Específica 
(t/m³) 

Total (m³/ano) Total (t/ano) 

A B A x B 

Empresa de Caçamba 1,2 12798 15.358 

Município 1,2 6336 7.603 

  
Total (t/ano) 22.961 

Fonte: Ouro Preto (2013). Adaptado pelo autor 

 

Tabela 4.6: Massa total recolhida pela empresa de caçamba em 2012 

Massa Específica (t/m³) Total (m³/mês) Meses Total (t/ano) 

A B C A x B x C 

1,2 1300 12 18.720 

Fonte: OURO PRETO (2013). Adaptado pelo autor 

No PMSB, para o ano de 2012, não foi considerada a informação de coleta de RCD pelo 

município, apenas pela empresa regular. 

Assim, pode-se observar que a coleta de RCD ano longo de 12 anos se manteve com pouca 

variação, sendo que no ano de 2012 houve uma diminuição de 18,47% em comparado o ano de 

2007 em relação à 2019 houve um decréscimo de 0,4% conforme Gráfico 4.10: 
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Gráfico 4.10: Estimativa da volumetria de RCD recolhidos nos anos de 2007, 2012 e 2019 

 

 

Este decréscimo de coleta no ano de 2012 pode ser justificado pela falta de informações da 

quantidade coletada por outra empresa que já vinha atuando no município, mesmo que de forma 

irregular, e até mesmo pelo próprio município que também recolhia os RCD, conforme 

informação obtidas no PMSB. (OURO PRETO, 2013). 

 

4.3.5. Volume de geração de RCD em relação à população 

Considerando os números reais baseados no último censo do IBGE no ano de 2010  da 

população ouro-pretana de 69.642 habitantes, que a estimativa de habitantes no município para 

o ano de 2019 era de 74.281 habitantes (IBGE, 2020) e que 15,6% da população não possui 

coleta tanto pela PMOP quanto por empresas dos RCD gerados, tem-se os seguintes dados: 

• População que possui acesso a coleta de RCD: 

o 74.281 × 0,844 = 62.693 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
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• Taxa de geração (kg/hab/ano): 

o (22.872 × 1.000) ÷ 62.693 =
364,82𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏
/𝑎𝑛𝑜 

 

• Geração diária de RCD: 

Considerando a população estimada total do município de 74.281 habitantes e a taxa de 

geração de 364,82 kg/hab/ano tem-se: 

o 74.281 × 364,82 = 27.009.194
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜
 

 

o 27.099.194 ÷ 365 (
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
) =

74,2𝑡

𝑑𝑖𝑎
  

 

4.4.Gravimetria dos resíduos: 

No mês de novembro de 2019 foram feitas coletas e análises dos RCD, com o objetivo de 

realizar a análise gravimétrica da geração no município de Ouro Preto. Para a primeira 

amostragem no depósito irregular foram selecionados no local dois sacos de, aproximadamente, 

20kg, sendo avaliados visualmente com apenas RCD. Após selecionar os dois sacos, estes 

foram dispostos sobre uma lona transparente e iniciou-se o processo de homogeneização e 

quarteamento, conforme descrito em materiais e métodos. As Figuras 4.2 a 4.6 ilustram local e 

procedimentos da primeira amostragem. 

Figura 4.2: Local de descarte irregular próximo a sede municipal 

 
    Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.3: Material retirado de dois sacos de entulhos 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

 
Figura 4.4: Início do quarteamento 

 
          Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.5: Material quarteado 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 
Figura 4.6: Material recolhido para estudo 

 
          Fonte: Autor, 2019 
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A segunda amostragem foi realizada a em uma pilha de resíduos de uma caçamba. Neste caso, 

conforme a NBR 10.007 de 2004, retirou-se quatro amostras do topo, do meio e da base da 

pilha. Em seguida foi realizada a homogeneização e quarteamento. 

Figura 4.7: Início do processo de separação do material 

 
          Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.8: Homogeneização da amostra 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 4.9: Pontos de retirada das amostras para o processo de quarteamento. 

 
Fonte: NBR 10007/2002 
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Figura 4.10: Quarteamento da amostra 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

Por fim, na terceira amostragem, em que foi escolhida uma obra residencial de classe média, 

foram adotados os mesmos procedimentos das amostragens anteriores. Como descrito em 

materiais e métodos, todo o resultante das três amostragens foi encaminhado para o laboratório 

de Tratamento de Minérios da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, 

localizado no Campus Morro de Cruzeiro, para segregação, pesagem e classificação conforme 

a Resolução CONAMA nº 307 de 2002, sendo descrito o processo no subcapítulo 4.5 a seguir. 
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Figura 4.11: Resíduos espalhados pela obra 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 4.12: Início do processo de homogeneização e quarteamento 

 
          Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.13: Quarteamento realizado 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

4.5. Classificação e pesagem 

As Figuras 4.14 a 4.19 ilustram todo esse processo de segregação das três amostras e pesagem, 

para que se pudesse conseguir os pesos finais de cada material separado por granulometria e 

classificação de acordo com a CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002.  
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Figura 4.14: Material separado na 1ª amostragem 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 
Figura 4.15: Material separado na 2ª amostragem 

 
          Fonte: Autor, 2019 



80 

 

 

 

Figura 4.16: Separação do material na 3ª amostragem 

 
          Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 4.17: Material segregado para pesagem 

 
          Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.18: Processo de pesagem do material ao longo das 3 campanhas. 

         
  Fonte: Autor, 2019 
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Figura 4.19: Processo de pesagem do material Classe A. 

        
   Fonte: Autor, 2019 
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4.6.CLASSIFICAÇÃO 

Posteriormente à realização dos procedimentos de segregação e pesagem, foi possível obter os 

resultados para cada material e assim, classifica-los conforme a Resolução 307 de 05 de julho 

de 2002 do CONAMA. Os resultados são apresentados na tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Composição gravimétrica final das três campanhas 

Composição gravimétrica total dos resíduos conforme a Resolução CONAMA nº 
307/2002 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Resíduo 
Quantidade 

(kg) 
Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Solo /Areia 22,62 Papelão 0,46 Isopor   

 

Embalage

ns de 

solvente, 

tintas 

contamina

das 

  

Tijolos de 

barro 22,46 
Plástico 

0,62     

Telhas de 

amianto 0,16 

Argamassa

/ Concreto 46,02 
Madeira 

0,92     
 Óleos 

  

Cerâmica 3,96  Metais 6,49         

Agregados  

Reciclados 

(Brita 0 e 

Brita 1) 

entre 2,18 

e 19mm 29,5 

Embalagens 

vazias de 

tinta 

imobiliária 

1,48         
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Composição gravimétrica total dos resíduos conforme a Resolução CONAMA nº 
307/2002 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Resíduo 
Quantidade 

(kg) 
Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Resíduo 

Quanti

dade 

(kg) 

Rochas 

fragmenta

das 5,4 Gesso 3,59         

                

Total 
129,96

kg 
Total 13,56kg Total -kg Total 0,16kg 

   

Total de 

resíduos 

analisados 143,68 
   

       Fonte: Autor, 2019 

 

Após a quantificação em peso (kg) dos resíduos, foi possível estimar suas composições 

percentuais, onde foram separados de acordo com a classe, granulometria e composição de cada 

material, conforme demonstrado no Gráfico 4.11: 
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Gráfico 4.11: Composição gravimétrica dos RCD 

 

Os resíduos mais gerados no município são a argamassa/concreto, seguida de solo/areia. Estes 

resultados corroboram os estudos feitos por Leite (2001), Pinto (1986), Zordan (1997) e Silva 

et al. (2017), sendo que neste último estudo, ainda foi explicitado o fato de que os resíduos 

poderiam ser reaproveitados para construções de aterros dentro das próprias obras. Deste modo, 

poderiam diminuir o consumo de agregados naturais dentro das mesmas e tornar o processo de 

construção/reforma, mais sustentável. 

A próxima etapa executada foi agrupar e classificar os resíduos de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002. 

Esta classificação demonstra que quase 100% dos RCD descartados no município de Ouro Preto 

possuem potencial para reciclagem, sendo os resíduos Classe A (solos de escavação, tijolos, 

blocos, telhas, etc.) com maior geração, com mais de 90%, seguidos de resíduos Classe B 

(papel, plástico, papelão, etc.) com 9,44%, conforme descrição de cada material por classe 

realizada no subitem 2.2: 

0
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Tabela 4.8: Classificação dos RCD no município de Ouro Preto 

Classe dos Resíduos Massa (kg) Percentagem (%) 

Classe A 129,96 90,45 

Classe B 13,56 9,44 

Classe C 0 0 

Classe D 0,16 0,11 

Total 143,68 100 
 

Gráfico 4.12: Classificação conforme CONAMA nº 307/2002 

 

Estes resultados do município de Ouro Preto são semelhantes aos obtidos em outros municípios 

de médio/grande porte, conforme corrobora as pesquisas de Tessaro et al. (2012) onde 88% dos 

RCD gerados no município de Pelotas-RS são Classe A e também, da pesquisa de Orozco & 

Frederico (2015), onde 95,74% dos RCD gerados em Ji-Paraná-RO são classe A. 

Contabilizando todos os resíduos com potencial para serem reciclados das classes A e B, temos 

no município de Pelotas-RS o quantitativo de 99% de todo RCD (Tessaro et al., 2012) e 99,13% 

no município de Ji-Paraná-RO (Orozco & Frederico, 2015), valores que embasam os resultados 

obtidos na gravimetria dos RCD gerados em Ouro Preto, onde a somatória das classes A e B 

fica em 99,89%. 

Classe A Classe B Classe D

90,45

9,44

0,11

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA E CLASSIFICAÇÃO DOS RCD 
CONFORME RESOLUÇÃO 307/2002 DO CONOMA POR 

CLASSES
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4.6.1. Estimativa de geração de RCD no município em 2019 classificada conforme 

a composição gravimétrica 

De acordo com a geração estimada de RCD no município de Ouro Preto de 22.872t em todo o 

ano de 2019 e, utilizando a base de dados gravimétricos adquirida na parte de coleta, 

classificação e pesagem do material, conforme a Resolução nº 307 do CONAMA, temos os 

seguintes dados demonstrados na Tabela 4.9: 

Tabela 4.9: Classificação do RCD gerado em 2019 de acordo com a gravimetria 

Classes (%) de Geração Volume Gerado (m³) Total (t) 

A 90,45  

22.872 

20.687,72 

B 9,44 2.159,117 

D 0,11 25,16 

 

4.7.Aterro de RCD no município 

Segundo o PMSB, o município possuía, em 2013, duas áreas próprias e licenciadas (aterros) 

para a disposição de RCD. Porém, a operação das referidas áreas somente aconteceria quando 

fosse realizada licitação, ocasião em que seriam definidas as empresas responsáveis pela 

administração e operação desses aterros (OURO PRETO, 2013). 

Buscando informações sobre demais aterros de RCD atualmente com licença ambiental válida 

emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD), foi feita uma busca no site do Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM) 

pertencente à SEMAD, sobre todos os empreendimentos em fase de licenciamento ambiental 

e/ou licenciados, utilizando-se filtros como nome e CNPJ do empreendimento, local de 

instalação e também o tipo de atividade, conforme determinado atualmente pela Deliberação 

Normativa (DN) 217 de 2017. Para este filtro foi utilizado o código da atividade de aterro de 

resíduos de construção civil da DN 74 de 2004, anterior à DN 217 de 2017, pois ainda existem 

atividades licenciadas por meio da deliberação normativa de 2004, ainda vigentes no estado de 

Minas Gerais. 

Nesta pesquisa foram utilizados como filtro empreendimentos no município de Ouro Preto e 

também os códigos “F-05-18-0 Aterro de resíduos da construção civil (classe “A”), exceto 
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aterro para armazenamento/disposição de solo proveniente de obras de terraplanagem previsto 

em projeto aprovado da ocupação” e “E-03-09-3 Aterro e/ou área de reciclagem de resíduos 

classe “A” da construção civil, e/ou áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório 

de resíduos da construção civil e volumosos”, das DN 217/2017 e 74/2004,  respectivamente. 

Figura 4.20: Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM) 

 

          Fonte: SIAM, 2019 

 

Esta consulta mostrou que no município de Ouro Preto existem dois aterros de resíduos de 

construção civil com licença ambiental vigente, sendo um privado de uma empresa mineradora 

no distrito de Miguel Burnier, e um aterro municipal, na sede. Porém, o aterro municipal, 

denominado Aterro de Resíduos da Construção Civil do Santa Cruz, mesmo tendo licença 

ambiental válida até 02 de maio de 2021, nunca operou, dificultando o descarte correto dos 

resíduos. A área do referido aterro é demonstrada na Figura 4.21: 
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Figura 4.21: Área licenciada para ser o aterro de construção civil de Ouro Preto. 

 
          Fonte: Autor, 2019 

Identificou-se também um Aterro de RCD privado, que obteve licença ambiental válida entre 

janeiro de 2012 a janeiro de 2016, denominado Fazenda da Caveira, onde poderia receber um 

volume diário de 50m³ de resíduos classe A. Contudo, teve indeferido o pedido de renovação 

da licença pelo órgão ambiental (SIAM, 2019). Segundo o PMSB este local era utilizado para 

disposição dos RCD coletados pelas empresas e pela PMOP, onde o material era triado, 

separado, sendo uma parte comercializado e a parte restante disposta no local (OURO PRETO, 

2013). 

Deste modo, atualmente o município de Ouro Preto têm um volume estimado de geração diária 

de RCD de 74,2 toneladas que são dispostas de maneira inadequada ao longo de todo o 

território, sem nenhum tipo de triagem e prévia análise do local de disposição. 
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5. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO 

DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

DEMOLIÇÃO (URRCCD) 

Para a avaliação da viabilidade técnica e econômica de uma URRCCD foram utilizados 

parâmetros de modelagem mais próximos da realidade. Procurou-se levantar orçamentos e 

estimativas de fornecedores locais, quando não possível, de empresas especializadas, já 

incluindo potenciais valores de frete e custos de locomoção na estrutura de custo, bem como 

ajuste dos valores por índices oficiais de inflação como IPCA, INCC e com base em dados 

como órgãos como ANP, CEMIG, quando os valores se apresentavam defasados ou foram 

projetados ao longo dos anos. 

 

5.1. Premissas para modelagem de viabilidade 

5.1.1. Enquadramento tributário da empresa 

De acordo com a projeção de receita e observando os enquadramentos tributários das empresas, 

foi escolhido o regime de Simples Nacional em razão da menor complexidade de obrigações 

fiscais e também dos incentivos fiscais para empresas que optam em segui-lo. O Simples é 

caracterizado por reunir diversos tributos dos entes federativos (município, estado e união) em 

um só tributo, facilitando seu recolhimento. O imposto incide sobre faturamento e sua alíquota 

é de 11,20% e 14,20% ao longo do último ano de projeção se tratando da faixa de faturamento 

e no setor no qual o empreendimento situou-se. 

 

5.2.Parâmetros de correção monetária para custos 

5.2.1. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

Segundo o IBGE (2020), o propósito do IPCA é medir a variação de preços de uma cesta de 

produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou 

diminuíram de um mês para o outro. 

A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE (2020), que, entre 

outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto 

em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre 

outros. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=inflacao
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Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também 

o peso que ele tem no orçamento das famílias. 

O IPCA dentro do modelo de projeção foi utilizado em variáveis como equipamentos de 

proteção individual, custos de manutenção de máquinas equipamentos, serviços administrativos 

em geral, dentre outros. 

 

5.2.2. Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).  

Índice elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Possui o intuito de auferir a evolução dos 

custos das construções habitacionais.  Corriqueiramente é utilizado para correção dos contratos 

de compra de imóveis ao longo do período de execução das obras. 

Contempla materiais e equipamentos, serviços e mão-de-obra da construção, sendo a coleta de 

dados feitas atualmente em 7 capitais do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). 

 

5.2.3. Reajustes custos mão de obra 

Os percentuais de reajustes dos salários da mão de obra tanto operacional como administrativa 

foram feitos com base nos valores de séries históricas disponibilizados pelo IBGE (2020). Na 

mão de obra operacional os salários estão acima do salário mínimo vigente e para os anos 

posteriores foram aplicados reajustes de 0,8% do IPCA projetado para o ano de estudo. Já o 

administrativo foi feito o reajuste com base nos dados do IBGE (2020). 

 

5.2.4. Reajustes combustíveis veículos 

Os reajustes nos preços dos combustíveis utilizados em maquinário foram realizados de acordo 

com os preços de reajustes praticados no estado de Minas Gerais com base nos dados 

disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2020). 
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5.2.5. Reajustes energia elétrica 

Os reajustes nos valores da energia elétrica utilizada tanto na parte operacional da planta, como 

também na parte administrativa foram retiradas com base nos reajustes praticados pela CEMIG 

nos últimos anos. 

 

5.3.Investimento inicial  

Os investimentos iniciais foram estimados em cima de levantamento com alguns preços 

praticados da região de Ouro Preto, bem como das empresas que fabricam determinados 

equipamentos. Todos estes levantamentos de custos estão descritos na Tabela 5.1: 

A IN nº 1.700 do ano de 2017 da Receita Federal do Brasil, descreve a Taxa Anual de 

Depreciação, em seu Art. 124 §1º, como: 

 Art. 124. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual 

se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção dos 

seus rendimentos. 

§ 1º O prazo de vida útil admissível é aquele estabelecido no Anexo III desta Instrução 

Normativa, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota 

efetivamente adequada às condições de depreciação dos seus bens, desde que faça 

prova dessa adequação quando adotar taxa diferente. 
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Tabela 5.1: Custos iniciais de implantação e depreciação 

INVESTIMENTO INICIAL - URRCCD 

ITEM Valor Depreciação anual 

Custos Burocráticos (Junta Comercial, 
etc.)  R$                          2.000,00    

Projeto Elétrico/Mecânico/Civil  R$                        31.520,07    

Peneiras Vibratórias  R$                     180.000,00    

Mesa de Triagem  R$                        86.000,00   R$                           8.600,00  

Esteira Magnética  R$                        40.000,00   R$                           4.000,00  

Esteira Transportadoras  R$                     200.000,00   R$                         20.000,00  

Britador  R$                     163.600,00   R$                                 -    

Balança + Obras Infraestrutura  R$                        56.800,00   R$                           4.998,40  

Serviço Instalações 
Elétricas/mecânicas  R$                          8.000,00    

Arrumamento e iluminação  R$                       20.000,00   R$                           2.800,00  

Caçamba para resíduos metálicos  R$                          5.400,00   R$                              540,00  

Caminhão Basculante 2014  R$                     165.000,00   R$                                   -    

Pá Carregadeira John Deree 724K  R$                     145.000,00   R$                                   -    

Terreno   R$                  1.570.114,33   R$                                   -    

Galpão Industrial 400 m²  R$                     311.952,00   R$                         12.478,08  

Guarita Industrial 4 m²  R$                          6.721,76   R$                              268,87  

Prédio Administração 80m²  R$                     134.435,20   R$                           5.377,41  

Vestiário 50m²  R$                        84.022,00   R$                           3.360,88  

Refeitório 20 m²  R$                        33.608,80   R$                           1.344,35  

Despesas Móveis/ utensílios 
Escritório   R$                        10.000,00   R$                           1.000,00  

Despesas Móveis/utensílios 
Refeitório/ Vestiário  R$                          6.000,00   R$                               600,00  

TOTAL INVESTIMENTOS 
 R$                                  
3.260.174,16  

 R$                                             
65.367,99  

 

Deste modo, as Taxas Anuais de Depreciação dos bens relacionados na Tabela 5.1 são descritas 

na Tabela 5.2: 

Tabela 5.2: Taxas de depreciação 

Natureza do ativo Taxa de depreciação Anos 
Imóveis 4% 25 

Máquinas e equipamentos 10% 10 

Veículo 20% 5 

Móveis 10% 10 

Computadores 20% 5 
Fonte: Receita Federal, 2019. Adaptado pelo autor 

Após este levantamento inicial de todos os custos de implantação da usina e de depreciações, o 

investimento foi separado por grupos de custos como: maquinário, Infraestrutura civil, terreno, 
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móveis e utensílios, custos legais/jurídicos, veículos e projetos de engenharia/construção civil, 

conforme a Tabela 5.3: 

Tabela 5.3: Investimento inicial por grupo de custo 

Investimento Inicial por Grupo de Custo 

Investimento Total Maquinário 
 

 R$                                         814.600,00  24,99% 

Investimento Total Infraestrutura Civil 
 

 R$                                         660.939,76  20,27% 

Investimento Total Terreno 
 

 R$                                     1.570.114,33  48,16% 

Investimento Total Móveis e Utensílios 
 

 R$                                           16.000,00  0,49% 

Legal/Jurídico  
 

 R$                                             2.000,00  0,06% 

Projeto de Engenharia/ Construção Civil 
 

 R$                                           31.520,07  0,97% 

Veículos 
 

 R$                                         165.000,00  5,06% 

TOTAL    R$                                     3.260.174,16  100,00% 

 

Todos estes custos agrupados estão demonstrados no Gráfico 5.1: 

Gráfico 5.1: Custos iniciais de implantação agrupados por categorias 

 

 

5.3.1.  Terreno 

Procurou-se levantar junto a algumas imobiliárias da região de Ouro Preto alguns terrenos com 

o tamanho necessário de acordo com a capacidade de produção estimada da planta. A partir de 

24,99%

20,27%48,16%

0,49%

0,06%

0,97% 5,06% Distribuição Investimentos

Investimento Total Maquinário Investimento Total Infraestrutura Civil
Investimento Total Terreno Investimento Total Móveis e Utensílios
Legal/Jurídico Projeto de Engenharia/ Construção Civil
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premissas como necessidade de instalação em bairros mais afastados do centro urbano, bem 

como o requisito de terrenos com maior adequação possível ao empreendimento, chegou-se ao 

valor médio de aquisição do terreno de R$313,23 o m² e uma área estimada de 5.013 m² para 

uma produção de 22.872 toneladas por ano. O levantamento de preço por m² na sede e alguns 

distritos de Ouro Preto estão descritos na Tabela 5.4: 

Tabela 5.4: Cotação de preço para aquisição de terreno 

Cotação Valores Propriedades Ouro Preto 

Local Preço Médio m² 

Bairro Lagoa  R$                                                 367,65  

Avenida JK Bauxita  R$                                              1.144,88  

Morro Santana   R$                                                 560,00  

Aldebarã - Cachoeira do Campo  R$                                                 392,16  

Bairro Nossa Senhora de Lourdes  R$                                                 833,33  

Bairro - Metalúrgicos - Cachoeira do Campo  R$                                                    40,00  

Bairro - Novo Horizonte  R$                                                 500,00  

Glaura  R$                                                    42,06  

Amarantina  R$                                                    25,77  

Saramenha  R$                                                 621,12  

Bairro Dom Bosco - Cachoeira do Campo  R$                                                    49,37  

Fonte: Imobiliárias Locais  

  

Média Geral  R$                                                 452,70  

  

Média Bairros Afastados do Centro Urbano  R$                                                 313,23  

 

Para composição de custos, optou-se por realizar a média de custo/m² dos bairros mais afastados 

da sede municipal, porém em locais estratégicos para que a logística de transporte dos RCD 

seja favorável ao desenvolvimento do empreendimento. 

 

5.3.2. Construções  

Em pesquisa realizada com outras unidades recicladoras como as dos municípios de Belo 

Horizonte e Betim, em Minas Gerais, chegou-se as instalações civis necessárias para o 

desenvolvimento do projeto local como: galpão, prédio administrativo, guarita, vestiário e 

refeitório. Com base nos dados de custos de construção do SINDUSCON-MG (2019) foram 

estimados os custos para as estruturas citadas e adicionadas ao investimento inicial. 
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5.3.3. Maquinário produção 

Foram realizadas consultas a empresas fabricantes de maquinário como Metso, Helomaq, 

Balanças Confiança, Metal Technic para obter estimativas de preços para maquinários novos e 

usados sempre respeitando a capacidade de produção projetada para o empreendimento em 

questão. Os equipamentos que sofrem depreciação foram devidamente registrados no modelo 

para melhor estimativa de viabilidade. 

 

5.3.4. Veículos para operação  

Em razão da necessidade de alimentação do processo de produção, bem como rearranjos dos 

entulhos contidos na área da planta, é demandada a utilização de equipamentos como pá 

carregadeira e caminhão basculante de 8m³. Para tornar o investimento inicial menor, foi 

contabilizado modelos antigos de ambos equipamentos, sendo que os mesmos não sofrerão 

depreciação. 

 

5.3.5.  Projetos de engenharia e instalação de maquinário 

Foram estimados junto a órgãos de engenharia como o Instituto Mineiro de Engenharia Civil 

(IMEC) e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), os custos de projetos de 

engenharia elétrica, mecânica e civil, além dos custos de execução dos serviços de instalação 

de maquinários e infraestrutura, respectivamente. 

 

5.3.6. Demais custos de investimento 

Os outros custos relacionados ao investimento inicial se referem a móveis e utensílios para 

escritório, galpão industrial, guarita, além de custos burocráticos relacionados a 

operacionalização da planta como alvará de funcionamento, registro junto a prefeitura e órgãos 

estaduais, licenças ambientais e demais itens. 

 

5.4. Receitas bruta 

Variável estimada considerando o reaproveitamento e venda de 90% da demanda levantada de 

22.872 toneladas e que 100% que chega à planta será cobrado pelo recebimento. Além de levar 
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em conta a demanda, o processo de precificação foi definido a partir dos custos, do investimento 

inicial e da taxa mínima de atratividade. 

 

5.5.Custos operacionais e despesas administrativas 

5.5.1. Custo de mão de obra 

Os custos de mão de obra foram calculados de acordo com as leis previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e estimadas com base na média de mercado praticada na região. 

Em pesquisa com outras unidades recicladoras, foram considerados um total de dez 

funcionários, sendo seis funcionários para estarem dentro do processo de produção, um 

motorista para o caminhão, um operador para a escavadeira e dois auxiliares administrativos 

para interface com clientes, contadores, fiscal, ou seja, comunidade externa no geral. Os salários 

foram ajustados com base no salário mínimo vigente, porém, pelos funcionários receberem 

acima do mínimo, definiu-se a porcentagem de 80% de correção em cima do proposto pelo 

governo anualmente. Estes reajustes ocorrem para recompor a inflação, e com isso recompor o 

poder de consumo dos trabalhadores. 

Os custos de mão de obra no primeiro ano ficaram no patamar de R$ 356.627,52, conforme 

demonstrado nas Tabelas 5.5 a 5.7: 

Tabela 5.5: Composição de custos mão de obra da operação 

Composição Custos Mão de Obra Operação 

    

Salário Base Operadores  R$       1.201,75  

Vale-Refeição  R$           400,00  

Auxílio Alimentação  R$                   -    

Plano de Saúde  R$                   -    

Vale Transporte  R$           138,56  

FGTS Salário  R$             96,14  

INSS+SAT+Terceiros  R$           336,49  

Total Fluxo de Caixa  R$       2.172,94  

  

Férias 1/12  R$           100,15  

Adicional 1/3 Férias  R$             33,38  

FGTS Férias e Adicional 1/3  R$             10,68  

13º Salário 1/12  R$           100,15  

FGTS 13º Salário  R$               8,01  

Aviso Prévio 1/12  R$           100,15  

FGTS Aviso Prévio 1/12  R$               8,01  

Multa FGTS  R$             61,42  

INSS+SAT+ Provisões Terceiros  R$             93,47  
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Custo Efetivo Total  R$       2.688,35  

  

Quantidade Operadores  6 

Total  R$     16.130,12  
 

 
Tabela 5.6: Composição de custos motorista/operador 

Composição Custos Motorista Caminhão/ Escavadeira 

    

Salário Base Operadores  R$   1.849,01  

Vale-Refeição  R$      400,00  

Auxílio Alimentação  R$               -    

Plano de Saúde  R$               -    

Vale Transporte  R$      138,56  

FGTS Salário  R$      147,92  

INSS+SAT+Terceiros  R$      517,72  

Total Fluxo de Caixa s/ Turn Over  R$  3.053,21  

  

Férias 1/12  R$      154,08  

Adicional 1/3 Férias  R$        51,36  

FGTS Férias e Adicional 1/3  R$        16,44  

13º Salário 1/12  R$      154,08  

FGTS 13º Salário  R$        12,33  

Aviso Prévio 1/12  R$      154,08  

FGTS Aviso Prévio 1/12  R$        12,33  

Multa FGTS  R$        94,50  

INSS+SAT+ Provisões Terceiros  R$      143,81  

Custo Efetivo Total   R$  3.846,23  

  

Quantidade Operadores   2 

Total  R$  7.692,46  
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Tabela 5.7: Composição de custos administrativo 

Composição Custos Auxiliar Administrativo   

    

Salário Base Operadores  R$   1.347,00  

Vale-Refeição  R$      400,00  

Auxílio Alimentação  R$               -    

Plano de Saúde  R$               -    

Vale Transporte  R$      138,56  

FGTS Salário  R$      107,76  

INSS+SAT+Terceiros  R$      377,16  

Total Fluxo de Caixa s Turn Over  R$  2.370,48  

  

Férias 1/12  R$      112,25  

Adicional 1/3 Férias  R$        37,42  

FGTS Férias e Adicional 1/3  R$        11,97  

13º Salário 1/12  R$      112,25  

FGTS 13º Salário  R$           8,98  

Aviso Prévio 1/12  R$      112,25  

FGTS Aviso Prévio 1/12  R$           8,98  

Multa FGTS  R$        68,85  

INSS+SAT+ Provisões Terceiros  R$      104,77  

Custo Efetivo Total  R$  2.948,19  

  

Quantidade de Auxiliares Administrativos   2 

Total  R$  5.896,38  

 

5.5.2. Custo de energia elétrica  

Com base nos equipamentos e em pesquisa com unidade recicladora de porte equivalente, foi 

estimado um consumo de energia elétrica por volta de 40 kWh para a operação da planta 

recicladora e 4 kW.h para o prédio administrativo, guarita, vestiário e refeitório. Os valores do 

kW.h e os reajustes tarifários foram estabelecidos de acordo com pesquisa através do histórico 

da CEMIG. Com isso, os custos de energia totalizaram R$83.527,98, conforme demonstrado 

nas Tabelas 5.8 e 5.9, sendo esse valor corrigido ao longo do tempo. 
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Tabela 5.8: Custo energia operacional 

Consumo energia elétrica parte operacional   

Consumo Médio Hora Usina 10-20 Prod/Hora (kW.h) 40,00 

Preço kW.h R$                0,95 

Horas de Trabalho Dia  8,00 

Custo Energia/ Dia R$           302,53 

Quantidade de Dias Uteis ano  251 

Custo Total Energia R$     75.934,53 
Fonte Preço Energia: CEMIG 

 

Tabela 5.9: Custo energia administrativa 

Consumo energia elétrica parte administrativa   

Consumo Médio Hora Usina 10-20 Prod/Hora                      4,00  

Preço kW.h  R$                0,95  

Horas de Trabalho Dia                       8,00  

Custo Energia/ Dia  R$             30,25  

Quantidade de Dias Uteis/ano  251 

Custo Total Energia  R$       7.593,45  
Fonte Preço Energia: CEMIG 

 

5.5.3. Custos de depreciação  

Os custos de depreciação de máquinas, equipamentos, veículos e edificações foram calculados 

com base nos percentuais definidos de acordo com as normas fiscais vigentes brasileiras, sendo 

aplicados percentuais de 10% para máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, 4% para 

edificações e veículos 20%, todavia, alguns itens não sofrerão depreciação, uma vez que o 

ano/modelo de fabricação é superior ao período de depreciação, como é o caso da Pá 

Carregadeira e o Caminhão Basculante levantados. O valor total da depreciação no primeiro 

ano foi da ordem de R$65.367,99, conforme Tabela 5.1. 

 

5.5.4. Demais custos de operação/administrativos 

Os demais custos se relacionam a despesas com seguros, contadores, manutenção de máquinas, 

equipamentos, veículos, além de despesas como licenças ambientais, taxas de corpo de 

bombeiro, equipamentos de proteção, ferramentas, dentre outras. A soma de todos os custos 

mencionados neste tópico corresponde a aproximadamente 15,30% do custo total, sendo o 

restante dividido entre energia elétrica, mão de obra e depreciação. 
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5.6.Execução da modelagem  

5.6.1. Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) 

A demonstração de resultado do exercício reflete os resultados trimestrais, semestrais ou anuais 

da empresa no chamado regime de competência, ou seja, quando de fato as receitas e as 

despesas ocorreram, não levando em conta inadimplência de clientes e a inadimplência da 

empresa junto a fornecedores (PEREIRA,1999). No entanto, para este estudo de viabilidade, 

considerou-se que não haverá inadimplência por parte da empresa, nem por parte dos clientes. 

Todavia, ressalta-se que a depender do mercado, a projeção de fluxo de caixa deverá levar em 

conta esses fatores, podendo afetar significativamente os resultados. 

 

5.6.2. Valor Presente Líquido (VPL) 

Segundo Lawrence J. Gitman (1997) o VPL é considerado uma técnica sofisticada de análise 

de orçamento de capital. Esse tipo de técnica consiste em descontar os fluxos de caixa a uma 

taxa especificada. Essa taxa, que pode ser chamada de taxa de desconto, custo de oportunidade 

ou custo de capital, refere-se ao retorno mínimo a ser obtido por um projeto. 

Apesar de sua sofisticação por envolver diversas variáveis na formulação do Fluxo de Caixa 

Descontado, seus resultados são facilmente interpretáveis. Quando VPL<0 as despesas serão 

maiores que as receitas, deixando o projeto inviável. Já quando VPL = 0 em primeiro momento 

é indiferente ao investidor dado a tendência do cenário futuro, e finalmente, quando VPL> 0 as 

receitas são maiores que as despensas, aceitando-se o projeto como viável. 

Fórmula 5.1: Valor Presente Líquido (VPL) 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛=𝑁

𝑛=1

 

em que: 

VPL = Valor Presente Líquido 

FC = fluxo de caixa 

t = momento em que o fluxo de caixa ocorreu 

i = taxa de desconto (ou taxa mínima de atratividade) 

n = período de tempo 
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5.6.3. Modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) 

Segundo Lawrence J. Gitman (1997), o CAPM é um modelo de retorno exigido pelo investidor 

onde estão presentes no modelo o risco não diversificável representado pelo Coeficiente Beta, 

sendo o modelo dividido em duas partes. A primeira é representada pela taxa livre de risco, 

medida geralmente associada a ativos como títulos da dívida pública. Já a segunda é chamada 

de prêmio de risco, representando o prêmio que o investidor deverá receber por assumir um 

patamar médio de risco em relação a uma determinada carteira de ativos. 

No modelo aqui utilizado adotou-se um prêmio de risco adicional de 2% em razão da 

imobilização dos ativos da planta de recicladora. Outra razão para tal ato foi o empreendimento 

estar relacionado a um setor bastante cíclico que é o setor de construção civil. Portanto, em 

razão dos cálculos realizados aplicando a fórmula abaixo chegou-se ao valor de 9,30% ao ano. 

Fórmula 5.2: Retorno exigido pelo capital próprio 

𝑹i = 𝑹f + 𝜷i ∗ (𝑹m − 𝑹f ) 

 

em que: 

Ri = Retorno exigido pelo capital próprio; 

Rf = Retorno oferecido por um ativo livre de risco; 

βi: Índice Beta, que indica o risco associado ao investimento; 

Rm: Retorno do mercado. 

 

5.6.3.1. Taxa livre de risco (RF) 

Taxa de retorno livre de risco é medida geralmente pelo retorno sobre títulos da dívida pública. 

No caso em estudo, para ter estimativa com menor ruído inflacionária, foi utilizada a NTN-B 

com vencimento em 2035, cuja taxa na data consultada era de 4,07% a.a. Como este título é 

corrigido pela inflação (IPCA), foi acrescentada a expectativa de inflação de longo prazo, 

admitindo-se 4,0% a.a. Em decorrência, a taxa do ativo livre de risco estimada situou-se em 

8,07% a.a. 
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5.6.3.2. Coeficiente Beta 

O Coeficiente Beta, geralmente utilizado para medir o risco não diversificável de uma carteira 

ou, em outras palavras, o risco sistemático ou de mercado, é um índice de grau de movimento 

de retorno de um ativo em resposta à mudança de retorno de mercado. Neste estudo, foi 

utilizado um valor do coeficiente baseado nas ações listadas na B3 do setor de materiais básicos, 

no qual se incluem empresas de papel e celulose, metalúrgicas, mineradoras e outras. Com base 

no ano de 2020 e nas ações listadas, encontrou-se um Coeficiente Beta (β) de 0,79. 

Fórmula 5.3: Medida do risco não diversificável 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑎𝑅𝑏)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑏)
 

em que: 

Cov(RaRb) = Covariância de ativos e mercado; 

Var(Rb) = Variação do mercado. 

 

5.6.3.3. Retorno de Mercado (RM) 

Retorno da carteira de mercado (RM) corresponde ao retorno anualizado de todas ações 

negociadas no mercado de ações em questão. No caso em estudo, foi utilizado o retorno médio 

de mercado dos últimos dez anos do Índice B3 (bolsa de valores brasileira, antiga BOVESPA) 

e as ações que compõe tal índice, o qual se apresentou com o patamar da Taxa Livre de Risco 

de 7,09%. 

 

5.6.3.4. Payback 

Ainda segundo Lawrence J. Gitman (1997), payback é o período de tempo exato para a empresa 

recuperar seu investimento inicial em um projeto, a partir dos saldos de caixa. O cálculo é 

simples e basta dividir o investimento inicial pelo saldo médio de caixa do período em análise 

e seu resultado normalmente é dado em anos. No presente trabalho foram obtidos dois 

resultados de payback, uma vez que se projetaram dois cenários distintos, um com aplicação 

total de capital privado e outro com parceria com o poder público.  
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5.6.4. Resultados da viabilidade econômica 

Os resultados obtidos neste estudo foram divididos em dois cenários, sendo o primeiro cenário 

caracterizado por um investimento 100% privado, com aquisição de todos os itens necessários 

para implantação e operação de uma URRCCD, e o segundo cenário considerando uma parceria 

público privada (PPP), com investimento do município na doação do terreno de implantação da 

usina, uma vez que o custo de aquisição da área representaria algo em torno de 48% do custo 

inicial. 

 

5.6.4.1. Cenário 1 

Partindo-se de um preço médio de mercado R$63,00/t de produto e considerando que 90% da 

demanda da região auferida em levantamento será reutilizada e entregue a clientes, além da 

cobrança média de R$10,87/t pelo recebimento dos RCD na unidade recicladora, chegou-se à 

conclusão que o empreendimento é viável, sendo à taxa mínima de atratividade representada 

nesse trabalho via CAPM. 

Tabela 5.10: Payback e CAPM - Cenário 1 

 
 

 

No entanto, ressalta-se que nesses patamares de preços e custos, a viabilidade pode ficar 

ameaçada no futuro em decorrência da mudança de variáveis como inflação. Sendo assim, 

quaisquer alterações nas taxas de juros praticadas no mercado de títulos públicos, ou mesmo 

em outros setores, alterando o retorno de mercado, tornaria o custo de oportunidade de possuir 

a usina de reciclagem mais alto, ou seja, poderia levar os empreendedores a se desfazerem das 

operações da usina, buscando maiores retornos em outros setores.  

Para que o empreendimento minimize tais efeitos, as opções seriam a prática de preços de venda 

dos produtos superiores ao utilizado nesse estudo, o levantamento de demanda e viabilidade de 

transporte em outras cidades para suprimento da demanda local, caso essa venha a diminuir ao 

longo do tempo, ou oscilar, de modo a inviabilizar, segundo metodologia VPL, a 

implementação do empreendimento.  

Investimento Inicial 3.275.174,16-R$    Taxa Livre de Risco 8,07%

Valor Presente Líquido 43.845,74R$          Indice Beta Setor Materiais Básicos 0,79      

Saldo Médio de FC 331.901,99R$        Retorno Carteira Ativos do Mercado 7,09%

Payback (em anos) 9,87                          CAPM Modificado 9,30%
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Outra solução que poderia melhorar o potencial de atratividade do empreendimento seria 

trabalhar a redução dos custos de investimento inicial. Todas ações citadas possuem o intuito 

de diminuir o tempo de payback e aumentar o VPL. 

 

5.6.4.2. Cenário 2 

O cenário 2 considera a doação do terreno devidamente preparado por parte do setor público 

para os empreendedores, com a contrapartida da doação de 20% da produção de agregados 

reciclados para obras públicas municipais. Como efeito da medida, haveria a redução do 

período de Payback de 9,87 para 7,55 anos, o que significa redução de 30,73% do tempo para 

o retorno dos valores aplicados no empreendimento. 

Tabela 5.11: Payback e CAPM - Cenário 2 

 
 

Porém, o número que mais se destaca é o VPL que teria aumento da ordem de 1162,90%, 

tornando a capacidade de reinvestimento do empreendimento e o retorno aos sócios bastante 

significativo, possuindo um retorno médio real (considerando inflação) da ordem de 16,63% ao 

ano em relação ao investimento feito. 

Além dos benefícios mencionados neste segundo cenário, ressalta-se que tal ação de parceria e 

absorção de parte dos agregados para utilização em obras públicas por parte da prefeitura, é de 

elevada importância e um grande marketing para o órgão, dado o aumento da preocupação dos 

governos e da sociedade no geral com a preservação do meio ambiente. Adotando esta medida 

diminuiria o impacto gerado pela disposição irregular dos RCD, além de diminuir o consumo 

dos agregados naturais, evitando a partir dessa estratégia maiores danos ao meio ambiente. 

 

5.7.Ações técnicas para viabilizar o negócio 

5.7.1. Pontos de entrega para pequenos volumes (ecopontos de entulhos) 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), através da publicação Planos de Gestão de Resíduos 

Sólidos: Manual de Orientação (2012), define como Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s): 

“Ecopontos para acumulação temporária de resíduos da construção e demolição, de resíduos 

Investimento Inicial 1.705.059,93-R$         Taxa Livre de Risco 8,07%

Valor Presente Líquido 553.726,49R$             Indice Beta Setor Materiais Básicos 0,79      

Saldo Médio de FC 225.878,64R$             Retorno Carteira Ativos do Mercado 7,09%

Payback (em anos) 7,55                               CAPM Modificado 9,30%
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volumosos, da coleta seletiva”. Já a ABNT, por meio da NBR 12115/2004 define Pontos de 

Entrega de Pequenos Volumes como: “Área de transbordo e triagem de pequeno porte, 

destinadas a entrega voluntária de pequenas quantidades de resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos, integrante do sistema público de limpeza urbana”. No plano dos 

municípios, o Decreto nº 11.689 de 21 de outubro de 2011 do município de Bauru-SP, conforme 

o art. 4º inciso XIX, os pontos de entrega para pequenos volumes são definidos como: 

equipamentos públicos denominados Ecopontos destinados ao recebimento de 

pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil, gerados e entregues pelos 

munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 

diretamente contratados pelos pequenos geradores, equipamentos esses que, sem 

causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, devem ser usados para a triagem de 

resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada e remoção para adequada disposição. 

Devem atender às especificações das normas técnicas aplicáveis (BAURU, 2011. Art. 

4 Inc XIX). 

Assim, a implantação destas áreas de entrega voluntária de pequenos volumes de RCD devem 

ser realizadas próximas aos grandes centros de produção, cuja capacidade de recebimento por 

gerador será definida no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil 

(PGIRCC) de cada município (MINAS GERAIS, 2009). 

Não há a definição da quantificação volumétrica ou de peso referente à pequenos volumes, 

porém diversos municípios que possuem legislação sobre RCD e que adotaram a limitação 

máxima de 1m³ de resíduos a serem entregues por mês por cada munícipe, como no caso da Lei 

nº 4.864 de 2010 do município de Campo Grande (MS) e também descrito no decreto do 

município de Bauru (SP), acima mencionado.   

A Figura 5.1 é uma ilustração de instalação típica de Ecoponto ou Ponto de Entrega Voluntária 

(PEV), conforme o Ministério de Meio Ambiente (2012). 
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Figura 5.1: Modelo de Ecoponto 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2012) 

Conforme demonstrado pelo Ministério do Meio Ambiente através do croqui de um PEV 

ilustrado acima, os mesmos deverão possuir uma estrutura padrão com área administrativa, 

instalações sanitárias, áreas de recebimento e acondicionamento temporário dos materiais e área 

de manobra de equipamentos e veículos. Também deverão contar com baia específica para 

resíduos de poda, capina, volumosos, resíduos recicláveis (Classe B) e da construção civil para 

depósito direto nas caixas estacionárias. As placas de identificação deverão seguir padrões da 

Resolução CONAMA n° 275/2001 – amarelo para metal, azul para papel, vermelho para 

plástico e verde para vidro, no caso dos resíduos recicláveis. 

No município de Ouro Preto, os PEV’s deverão ser localizados de maneira estratégica, em 

diversos locais para que consiga abranger a maior parte da população, sendo instalados além da 

sede municipal, nos distritos mais populosos, como é o caso de Cachoeira do Campo, Santa 

Rita de Ouro Preto, Antônio Pereira e Amarantina.  

Nestes PEV’s o recebimento dos resíduos deve ocorrer através do controle quanto à 

procedência, quantidade e qualidade. 

Nos demais distritos, sugere-se a inclusão de uma rota do caminhão de RCD, onde possa 

recolher os pequenos volumes gerados, sempre respeitando os critérios de qualidade e de 

volumetria preestabelecidos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar esta pesquisa, pode-se concluir que os objetivos iniciais foram alcançados ao serem 

abordados todos os aspectos relacionados à geração e à gestão dos RCD ao longo do território 

brasileiro e, mais especificamente, no município de Ouro Preto, objeto do estudo. 

Em nível nacional, a correta gestão dos resíduos de construção civil e demolição começou a ser 

praticada apenas após a publicação da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002. 

Ao longo destes quase 20 anos, vários municípios brasileiros passaram a demonstrar o interesse 

em se adequar, com a publicação de normativas. Porém, muitos não avançaram, como é o caso 

de Ouro Preto, por encontrarem dificuldades econômicas e de pessoal, deixando de fiscalizar 

adequadamente a geração e o destino dos RCD, acarretando descartes irregulares e 

consequentes problemas ambientais e de saúde pública. 

Após a estimativa da geração dos RCD no município de Ouro Preto e da quantificação da sua 

composição gravimétrica, pôde-se realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica da 

reciclagem desses resíduos. Tal estudo demostrou ser viável a implantação de uma usina de 

RCD, desde que se estabeleça uma parceria entre o setor privado e o setor público para o 

recolhimento, a destinação, a reciclagem e a absorção do material produzido, principalmente 

por obras públicas. 

Apesar dos altos investimentos iniciais, a reciclagem do RCD apresentou muitos benefícios, 

como o payback de 7,55 anos e um VPL muito alto, o que torna a capacidade de reinvestimento 

do empreendimento e o retorno aos sócios bastante significativos. Estes indicadores evidenciam 

que a reciclagem deve ser recomendada e incentivada.  

Para tal, é necessário criar leis e procedimentos para que sejam incentivadas as compras 

públicas sustentáveis, valorizando os resíduos reciclados, principalmente do setor da construção 

civil, aplicando-se o agregado reciclado em substituição ao agregado natural. 

Além disso, deve-se sempre investir em informação, educação e fiscalização, para que a 

população consiga entender os benefícios da destinação correta dos resíduos gerados, da 

reciclagem e da substituição dos agregados naturais pelos agregados reciclados em obras, 

valorizando o meio ambiente e agregando valor ao material que seria descartado. 
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8. APÊNDICES  

A. QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS 
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Data do 

Preenchimento

Alvará de Funcionamento? Sim (        ) Não (        )

QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS DE CAÇAMBA 

MUNICÍPIO DE OURO PRETO

Nº do Questionário:                            

________/2019

Nome da Empresa:

Endereço:

Propietário:

Responsável pelas 

Informações:

Se sim, qual o nº e tipo de 

licença?

Localidades de Atendimento:

Sede(    )  Rodrigo Silva (    ) Salto (    ) Santa Rita (    ) Lavras Novas (    ) 

Cachoeira do Campo (    ) Amarantina (    ) St. Ant. do Leite (    )       Glaura 

(    ) São Bartolomeu (    ) Miguel Burnier (    ) Eng. Correia (    )

Quantas caçambas a empresa 

possui?
1 (    )    2 (    )    3 (    )    4 (    )    5 ou mais (     ):_______

Qual o volume das caçambas?

Possui Aterro de RCC 

licenciado?
Sim (        ) Não (        )

Se sim, qual local?

Quantidade anual em m³ 

recolhidos (total m³/ano) nos 

últimos 3 anos?

2018 2017 2016

Se não, onde é feita a 

disposição dos RCC?

Você considera que o local 

onde são depositados os 

resíduos é adequado?

Sim (        )

Não (        ) Porque?

Sim (        ) Não (        )

Há existência de empresas 

parceiras para reciclagem de 

alguns dos resíduos

produzidos no município?

Sim (        ) Qual?

Não (        )

Você sabe se existe algum 

processo ou projeto de 

tratamento dos resíduos no

município?

Sim (        ) Não (        )

A empresa tem 

conhecimento da Lei 

Municipal nº 824 de 2012?

Observações relevantes:

É utilizado o documento de 

Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR)?

Sim (        ) Não (        )

É fornecido ao contratante 

comprovante da correta 

destinação do resíduo?

Sim (        ) Não (        )
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A SMCP realiza fiscalização e 

emite notificações em 

construções irregulares?

Sim (        ) Não (     )

Se sim, quantas nitificações 

foram emitidas nos últimos 

03 anos?

2018 (            ) 2017 (            ) 2016 (            )

Observações relevantes:

Para a emissão do Habite-se 

ou Alvará de Conclusão, são 

cobrados dos 

empreendimentos geradores 

de RSCC a apresentação do 

documento de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR) 

e documentos de contratação 

de serviços comprovadores 

da correta triagem, 

transporte e destinação dos 

resíduos gerados?

Sim (        ) Não (     )

Foi  implementado o Núcleo 

Permanente de Gestão, 

composto pela SEMMA, 

SMOU, SMCP e SMF, com 

reuniões periódicas, previsto 

no Art. 21 da Lei nº 

824/2012??

Sim (        ) Não (     )

São cobradas das empresas 

vencedoras de licitações de 

obras públicas o Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos 

das mesmas?

Sim (        ) Não (        )

Antes da expedição do Alvará 

de aprovação e execução de 

edificação nova, de reforma 

ou reconstrução, de 

demolição, de muros de 

arrimo, são exigidos Projetos 

de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 

Civil?

Sim (        ) Não (     )

Se sim, são acompanhadas a 

sua implementação?
Sim (        ) Não (     )

Nº do 

Questionário:                            

________/2019

QUESTIONÁRIO APLICADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO

Departamento:

Quantos alvarás de reforma e 

construção de edificações 

foram emitidos nos últimos 3 

anos?

A SMCP possui 

conhecimento sobre a Lei 

Municipal nº 824 de 2012, 

que Institui o Sistema de 

Gestão Sustentável dos 

Resíduos da Construção Civil 

e dos Resíduos Volumosos, 

bem como o Plano Integrado 

de Gerenciamento

de Resíduos da Construção 

Civil e dá outras 

providências?

Sim (      ) Não (        )

2016 2017 2018



119 

 

 

 

 

Não (        )

A SEMMA realiza 

fiscalização deste 

tipo de atividade 

com base na Lei nº 

824/2012?

Sim (        ) Não (        )

Se sim, É exigida 

alguma 

documentação 

específica para 

análise da SEMMA?

Sim (        ) Não (        )

Existe  

implementado o 

Núcleo Permanente 

de Gestão, 

composto pela 

SEMMA, SMOU, 

SMCP e SMF,  com 

reuniões periódicas, 

previsto no Art. 21 

da Lei nº 824/2012??

Sim (        ) Não (        )

As empresas de 

transporte de RCC 

são cadastradas na 

SEMMA?

Nº do 

Questionário:                            

XX/2019

QUESTIONÁRIO APLICADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO

Departamento:

Observações 

relevantes:

Sim (        ) Não (        )

Os Alvarás de 

Funcionamento das 

empresas de 

transporte de RCC 

são analisados pela 

SEMMA?

Sim (        ) Não (        )

Existe implantado o 

Programa Municipal 

de Gerenciamento 

de Resíduos da 

Construção Civil?

Sim (        ) Não (        )

Se sim, É 

acompanhado o seu 

desenvolvimento?

Sim (        )
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Nº do Questionário:                            

XX/2019

Estimativa da quantidade de resíduos recolhida em deposições irregulares

A B C D=BxCxcarga típica E=D/26

QUESTIONÁRIO APLICADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO

Número de veículos 

envolvidos

Número de viagens

mensais

Viagens exclusivas 

com resíduos de 

construção (%)

Massa de resíduos 

de construção 

transportada (t/mês)

Indicador dos resí-

duos em deposições 

irregulares

(t/dia)

Departamento de Limpeza Urbana

2018

2017

2016
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B. PLANILHAS DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Cenário 01 

 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PROJETADAS
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receita Bruta 1.287.788,90R$    1.341.876,03R$    1.398.234,83R$    1.456.960,69R$    1.518.153,04R$    1.581.915,47R$    1.648.355,92R$    1.717.586,86R$    1.789.725,51R$         1.864.893,98R$    

Impostos sobre vendas 143.332,36R$        149.390,12R$        155.702,30R$        162.279,60R$        169.133,14R$        176.274,53R$        183.715,86R$        191.469,73R$        199.549,26R$             273.239,42R$        

Simples Nacional 143.332,36R$        149.390,12R$        155.702,30R$        162.279,60R$        169.133,14R$        176.274,53R$        183.715,86R$        191.469,73R$        199.549,26R$             273.239,42R$        

Receita Líquida 1.144.456,54R$    1.192.485,92R$    1.242.532,53R$    1.294.681,09R$    1.349.019,90R$    1.405.640,93R$    1.464.640,05R$    1.526.117,14R$    1.590.176,26R$         1.591.654,57R$    

Custos Operacionais 405.032,59R$        423.710,31R$        443.307,03R$        463.871,43R$        485.455,00R$        508.112,16R$        531.900,46R$        556.880,77R$        583.117,48R$             610.678,72R$        

Custo de Mão de Obra 300.164,49R$        312.171,07R$        324.657,91R$        337.644,22R$        351.149,99R$        365.195,99R$        379.803,83R$        394.995,99R$        410.795,83R$             427.227,66R$        

Custo Operação de Veículos 3.009,60R$             3.198,00R$             3.398,20R$             3.610,92R$             3.836,97R$             4.077,16R$             4.332,39R$             4.603,60R$             4.891,78R$                 5.198,01R$             

Custo de  Operação Máquinas 5.768,40R$             6.129,50R$             6.513,21R$             6.920,94R$             7.354,19R$             7.814,56R$             8.303,75R$             8.823,56R$             9.375,92R$                 9.962,85R$             

Custo de Ferramentas 1.500,00R$             1.560,00R$             1.622,40R$             1.687,30R$             1.754,79R$             1.824,98R$             1.897,98R$             1.973,90R$             2.052,85R$                 2.134,97R$             

Custo de água 55,58R$                   57,80R$                   60,11R$                   62,52R$                   65,02R$                   67,62R$                   70,32R$                   73,14R$                   76,06R$                       79,10R$                   

Custo de Energia Elétrica 75.934,53R$          81.249,94R$          86.937,44R$          93.023,06R$          99.534,68R$          106.502,10R$        113.957,25R$        121.934,26R$        130.469,66R$             139.602,53R$        

Custo de Manutenção Máquinas 12.000,00R$          12.480,00R$          12.979,20R$          13.498,37R$          14.038,30R$          14.599,83R$          15.183,83R$          15.791,18R$          16.422,83R$               17.079,74R$          

Custo de Manutenção de Veículos 3.600,00R$             3.744,00R$             3.893,76R$             4.049,51R$             4.211,49R$             4.379,95R$             4.555,15R$             4.737,35R$             4.926,85R$                 5.123,92R$             

EPIs 3.000,00R$             3.120,00R$             3.244,80R$             3.374,59R$             3.509,58R$             3.649,96R$             3.795,96R$             3.947,80R$             4.105,71R$                 4.269,94R$             

Lucro Bruto 739.423,95R$        768.775,60R$        799.225,50R$        830.809,66R$        863.564,90R$        897.528,78R$        932.739,59R$        969.236,36R$        1.007.058,77R$         980.975,85R$        

Despesas Administrativas 98.974,83R$          103.808,45R$        108.927,28R$        114.351,44R$        120.102,62R$        126.204,25R$        132.681,68R$        139.562,25R$        146.875,58R$             154.653,66R$        

Mão de Obra Administrativa 73.303,78R$          75.942,72R$          78.676,65R$          81.509,01R$          84.443,34R$          87.483,30R$          90.632,70R$          93.895,47R$          97.275,71R$               100.777,64R$        

Energia Elétrica Area Administrativa 7.593,45R$             8.124,99R$             8.693,74R$             9.302,31R$             9.953,47R$             10.650,21R$          11.395,73R$          12.193,43R$          13.046,97R$               13.960,25R$          

Despesas Administrativas (Comunicações, Aluguéis,etc) 18.077,60R$          19.740,74R$          21.556,89R$          23.540,12R$          25.705,81R$          28.070,75R$          30.653,26R$          33.473,35R$          36.552,90R$               39.915,77R$          

Outras Despesas 48.900,11R$          50.953,92R$          53.093,98R$          55.323,93R$          62.525,53R$          60.068,73R$          62.591,62R$          65.220,47R$          67.959,73R$               97.548,27R$          

EBTIDA (LAJIDA) 591.549,01R$        614.013,24R$        637.204,23R$        661.134,29R$        680.936,76R$        711.255,79R$        737.466,30R$        764.453,64R$        792.223,46R$             728.773,92R$        

Depreciação 65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$               65.367,99R$          

Depreciação Máquinas /Equipamentos 32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$          32.600,00R$               32.600,00R$          

Depreciação Veículos -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                            -R$                       

Depreciação Edificações 31.167,99R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$          18.124,36R$               18.124,36R$          

Depreciação Moveis e Utensilios 1.600,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$                 1.000,00R$             

Despesas Financeiras -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                            -R$                       

EBT 526.181,01R$        548.645,25R$        571.836,24R$        595.766,30R$        615.568,77R$        645.887,80R$        672.098,31R$        699.085,65R$        726.855,47R$             663.405,93R$        

Imposto de Renda -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                            -R$                       

Contribuição Social sobre o Lucro -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                            -R$                       

Lucro Líquido 526.181,01R$        548.645,25R$        571.836,24R$        595.766,30R$        615.568,77R$        645.887,80R$        672.098,31R$        699.085,65R$        726.855,47R$             663.405,93R$        

Distribuição de Lucro Sócios 131.545,25R$        137.161,31R$        142.959,06R$        148.941,58R$        153.892,19R$        161.471,95R$        168.024,58R$        174.771,41R$        181.713,87R$             165.851,48R$        

Depreciação 65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$          65.367,99R$               65.367,99R$          

Fluxo de Caixa Operacional 460.003,75R$        476.851,92R$        494.245,17R$        512.192,72R$        527.044,57R$        549.783,84R$        569.441,72R$        589.682,23R$        610.509,60R$             562.922,44R$        

Fluxo de Caixa Investimentos 3.275.174,16-R$   -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                            -R$                       

Fluxo de Caixa Total 3.275.174,16-R$   460.003,75R$        476.851,92R$        494.245,17R$        512.192,72R$        527.044,57R$        549.783,84R$        569.441,72R$        589.682,23R$        610.509,60R$             562.922,44R$        

Fluxo de Caixa Descontado 3.275.174,16-R$   420.879,62R$        399.187,19R$        378.557,64R$        358.938,06R$        337.932,51R$        322.530,75R$        305.650,40R$        289.594,46R$        274.322,38R$             231.426,89R$        

Retorno sobre Investimento - anualizado (%) 14,05% 14,56% 15,09% 15,64% 16,09% 16,79% 17,39% 18,00% 18,64% 17,19%
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Cenário 02 

 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PROJETADAS
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receita Bruta 1.071.648,50R$                           1.116.657,74R$       1.163.557,36R$       1.212.426,77R$       1.263.348,70R$         1.316.409,34R$         1.371.698,53R$         1.429.309,87R$         1.489.340,89R$         1.551.893,20R$         

Impostos sobre vendas 119.124,63R$                              124.165,67R$          129.418,42R$          134.891,80R$          140.595,05R$             146.537,85R$             152.730,24R$             159.182,71R$             165.906,18R$             227.228,30R$             

Simples Nacional 119.124,63R$                              124.165,67R$          129.418,42R$          134.891,80R$          140.595,05R$             146.537,85R$             152.730,24R$             159.182,71R$             165.906,18R$             227.228,30R$             

Receita Líquida 952.523,87R$                              992.492,07R$          1.034.138,94R$       1.077.534,97R$       1.122.753,64R$         1.169.871,49R$         1.218.968,30R$         1.270.127,17R$         1.323.434,71R$         1.324.664,90R$         

Custos Operacionais 405.032,59R$                              423.710,31R$          443.307,03R$          463.871,43R$          485.455,00R$             508.112,16R$             531.900,46R$             556.880,77R$             583.117,48R$             610.678,72R$             

Custo de Mão de Obra 300.164,49R$                              312.171,07R$          324.657,91R$          337.644,22R$          351.149,99R$             365.195,99R$             379.803,83R$             394.995,99R$             410.795,83R$             427.227,66R$             

Custo Operação de Veículos 3.009,60R$                                   3.198,00R$               3.398,20R$               3.610,92R$               3.836,97R$                  4.077,16R$                  4.332,39R$                  4.603,60R$                  4.891,78R$                  5.198,01R$                  

Custo de  Operação Máquinas 5.768,40R$                                   6.129,50R$               6.513,21R$               6.920,94R$               7.354,19R$                  7.814,56R$                  8.303,75R$                  8.823,56R$                  9.375,92R$                  9.962,85R$                  

Custo de Ferramentas 1.500,00R$                                   1.560,00R$               1.622,40R$               1.687,30R$               1.754,79R$                  1.824,98R$                  1.897,98R$                  1.973,90R$                  2.052,85R$                  2.134,97R$                  

Custo de água 55,58R$                                         57,80R$                     60,11R$                     62,52R$                     65,02R$                        67,62R$                        70,32R$                        73,14R$                        76,06R$                        79,10R$                        

Custo de Energia Elétrica 75.934,53R$                                 81.249,94R$             86.937,44R$             93.023,06R$             99.534,68R$               106.502,10R$             113.957,25R$             121.934,26R$             130.469,66R$             139.602,53R$             

Custo de Manutenção Máquinas 12.000,00R$                                 12.480,00R$             12.979,20R$             13.498,37R$             14.038,30R$               14.599,83R$               15.183,83R$               15.791,18R$               16.422,83R$               17.079,74R$               

Custo de Manutenção de Veículos 3.600,00R$                                   3.744,00R$               3.893,76R$               4.049,51R$               4.211,49R$                  4.379,95R$                  4.555,15R$                  4.737,35R$                  4.926,85R$                  5.123,92R$                  

EPIs 3.000,00R$                                   3.120,00R$               3.244,80R$               3.374,59R$               3.509,58R$                  3.649,96R$                  3.795,96R$                  3.947,80R$                  4.105,71R$                  4.269,94R$                  

Lucro Bruto 547.491,28R$                              568.781,76R$          590.831,91R$          613.663,54R$          637.298,64R$             661.759,34R$             687.067,84R$             713.246,39R$             740.317,22R$             713.986,18R$             

Despesas Administrativas 98.974,83R$                                 103.808,45R$          108.927,28R$          114.351,44R$          120.102,62R$             126.204,25R$             132.681,68R$             139.562,25R$             146.875,58R$             154.653,66R$             

Mão de Obra Administrativa 73.303,78R$                                 75.942,72R$             78.676,65R$             81.509,01R$             84.443,34R$               87.483,30R$               90.632,70R$               93.895,47R$               97.275,71R$               100.777,64R$             

Energia Elétrica Area Administrativa 7.593,45R$                                   8.124,99R$               8.693,74R$               9.302,31R$               9.953,47R$                  10.650,21R$               11.395,73R$               12.193,43R$               13.046,97R$               13.960,25R$               

Despesas Administrativas (Comunicações, Aluguéis,etc) 18.077,60R$                                 19.740,74R$             21.556,89R$             23.540,12R$             25.705,81R$               28.070,75R$               30.653,26R$               33.473,35R$               36.552,90R$               39.915,77R$               

Outras Despesas 47.330,00R$                                 49.317,86R$             51.389,21R$             53.547,56R$             60.596,80R$               58.140,01R$               60.581,89R$               63.126,33R$               65.777,64R$               95.224,11R$               

EBTIDA (LAJIDA) 401.186,44R$                              415.655,45R$          430.515,42R$          445.764,55R$          456.599,22R$             477.415,07R$             493.804,27R$             510.557,81R$             527.664,01R$             464.108,40R$             

Depreciação 65.367,99R$                                 65.367,99R$             65.367,99R$             65.367,99R$             65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               

Depreciação Máquinas /Equipamentos 32.600,00R$                                 32.600,00R$             32.600,00R$             32.600,00R$             32.600,00R$               32.600,00R$               32.600,00R$               32.600,00R$               32.600,00R$               32.600,00R$               

Depreciação Veículos -R$                                             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Depreciação Edificações 31.167,99R$                                 18.124,36R$             18.124,36R$             18.124,36R$             18.124,36R$               18.124,36R$               18.124,36R$               18.124,36R$               18.124,36R$               18.124,36R$               

Depreciação Moveis e Utensilios 1.600,00R$                                   1.000,00R$               1.000,00R$               1.000,00R$               1.000,00R$                  1.000,00R$                  1.000,00R$                  1.000,00R$                  1.000,00R$                  1.000,00R$                  

Despesas Financeiras -R$                                             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

EBT 335.818,45R$                              350.287,46R$          365.147,43R$          380.396,56R$          391.231,23R$             412.047,08R$             428.436,28R$             445.189,82R$             462.296,02R$             398.740,41R$             

Imposto de Renda -R$                                             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Contribuição Social sobre o Lucro -R$                                             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Lucro Líquido 335.818,45R$                              350.287,46R$          365.147,43R$          380.396,56R$          391.231,23R$             412.047,08R$             428.436,28R$             445.189,82R$             462.296,02R$             398.740,41R$             

Distribuição de Lucro Sócios 83.954,61R$                                 87.571,86R$             91.286,86R$             95.099,14R$             97.807,81R$               103.011,77R$             107.109,07R$             111.297,45R$             115.574,00R$             99.685,10R$               

Depreciação 65.367,99R$                                 65.367,99R$             65.367,99R$             65.367,99R$             65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               65.367,99R$               

Fluxo de Caixa Operacional 317.231,83R$                              328.083,58R$          339.228,56R$          350.665,41R$          358.791,42R$             374.403,30R$             386.695,20R$             399.260,36R$             412.090,00R$             364.423,30R$             

Fluxo de Caixa Investimentos 1.705.059,93-R$   -R$                                             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Fluxo de Caixa Total 1.705.059,93-R$   317.231,83R$                              328.083,58R$          339.228,56R$          350.665,41R$          358.791,42R$             374.403,30R$             386.695,20R$             399.260,36R$             412.090,00R$             364.423,30R$             

Fluxo de Caixa Descontado 1.705.059,93-R$   290.250,71R$                              274.648,70R$          259.825,63R$          245.741,80R$          230.051,29R$             219.643,74R$             207.560,39R$             196.077,79R$             185.165,82R$             149.820,56R$             
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9. ANEXO 

A. LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS SOBRE GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RCD 

 

Tabela 9.1: Legislações Municipais 

  

LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

1 

824 2012 OURO PRETO MG SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável dos 
Resíduos da Construção 

Civil e dos Resíduos 
Volumosos, bem como o 

Plano Integrado de 
Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil, nos termos das 

disposições da Resolução 
CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de 2002, e dá outras 

providências. 

2 

6298 2011 NATAL RN NORDESTE 

Dispõe sobre a reciclagem 
de resíduos da construção 
civil (RCC) no Município do 

Natal 

3 

3785 2017 
FEIRA DE 
SANTANA 

BA NORDESTE 

Dispõe sobre a Política 
Municipal de Resíduos 

Sólidos e o Plano 
Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos 
Sólidos de Feira de 

Santana, e dá providências 

4 

5102 2014 PASSO FUNDO RS SUL 

Dispõe Sobre o 
Aproveitamento, 

Reciclagem e 
Processamento de Entulho 

e Estabelece Diretrizes 
para o Gerenciamento de 

Resíduos Oriundos da 
Construção Civil no 

Município de Passo Fundo, 
conforme  
especifica.  

5 

10522 2012 
BELO 

HORIZONTE 
MG SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 

Volumosos - SGRCC - e o 
Plano Municipal de 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

Gerenciamento Integrado 
de Resíduos da 

Construção Civil e 
Resíduos Volumosos - 
PMRCC, e dá outras 

providências 

6 

4223 2010 
MONTES 
CLAROS 

MG SUDESTE 

Institui o sistema de 
gestão sustentável de 

resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 

Volumosos e dá outras 
providências 

7 

714 2017 SÃO GONÇALO RJ SUDESTE 

Institui o programa de 
reciclagem de entulhos de 

construção civil e 
demolição no município 
de São Gonçalo, visando 

incentivar o 
reaproveitamento de 

materiais na construção 
civil para a promoção da 
construção sustentável, e 

dá outras providências 

8 

4870 2017 OSASCO SP SUDESTE 

Institui o Sistema 
Integrado de Manejo e 
Gestão de Resíduos da 

Construção Civil. 

9 

6189 2018 CANOAS RS SUL 

Institui o Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil e o 
Sistema de Gestão 

Sustentável de Resíduos 
da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos e dá 
outras providências. 

10 

D11689 2011 BAURU SP SUDESTE 

Regulamenta a Lei nº 
5.852, de 23 de dezembro 
de 2.009, que estabelece 

diretrizes, critérios e 
procedimentos para a 

gestão ambientalmente 
correta dos resíduos da 
construção civil e dispõe 

sobre as sanções e 
penalidades aplicáveis ao 

Decreto. 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

11 

11176 2007 JOÃO PESSOA PB NORDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção 
Civil e Demolição e o 
Plano Integrado de 
Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil e Demolição de 

Acordo com o Previsto na 
Resolução Conama nº 307, 
de 05 De Julho de 2002, e 

dá outras providências 

12 

4864 2010 
CAMPO 
GRANDE  

MS 
CENTRO-

OESTE 

Dispõe sobre a gestão de 
resíduos da construção 
civil e institui o plano 

integrado de 
gerenciamento de 

resíduos da construção 
civil de acordo com o 
previsto na Resolução 

Conama nº307/2002 no 
âmbito do município de 

Campo Grande e da outras 
providências 

13 

D5542 2016 SETE LAGOAS MG SUDESTE 

Institui o Regulamento do 
Plano Integrado de 
Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil do Município de Sete 

Lagoas e dá outras 
providências. 

14 

D6277 2009 
SÃO 

LEOPOLDO 
RS SUL 

Regulamenta o Plano 
Integrado de 

Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 

Civil do Município de São 
Leopoldo e dá outras 

providências. 

15 

D3199 2013 MONTE ALTO SP SUDESTE 

Dispõe sobre a 
regulamentação do plano 

de gerenciamento 
integrado de resíduos 

sólidos da construção civil 
e de 

resíduos sólidos verdes, 
nos termos da Lei 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

Complementar nº 
333/2012, que instituiu o 

Código Municipal de 
Resíduos Sólidos de 

Monte Alto, e dá outras 
providências 

16 

D142 2011 SANTA ROSA RS SUL 

 
Regulamenta a Lei no 

4.448, de 7 de novembro 
de 2008, que institui o 

Plano Integrado de 
Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil para o município de 

Santa Rosa 

17 

14803 2008 SÃO PAULO SP SUDESTE 

Dispõe sobre o Plano 
Integrado de 

Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção 

Civil e Resíduos 
Volumosos e seus 

componentes, o Programa 
Municipal de 

Gerenciamento e Projetos 
de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil conforme previstos 

na Resolução CONAMA nº 
307/2002, disciplina a 
ação dos geradores e 

transportadores destes 
resíduos no âmbito do 

Sistema de Limpeza 
Urbana do Município de 

São Paulo e dá outras 
providências. 

18 

10847 2010 PORTO ALEGRE RS SUL 

Institui o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção 
Civil do Município de 

Porto Alegre, estabelece 
as diretrizes, os critérios e 
os procedimentos para a 
gestão dos Resíduos da 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

Construção Civil (RCCs) e 
dá outras providências. 

19 

D5125 2008 
BAUNEÁRIO 
CAMBORIÚ 

SC SUL 

Regulamenta a Lei 
Municipal nº 2.508, de 10 
de novembro de 2005 que 
versa sobre O Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil, no Âmbito do 
Município de Balneário 
Camboriú. 

20 

5602 2006 
SÃO 

BERNARDO 
SP SUDESTE 

Institui o Plano Integrado 
e o Programa Municipal 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil, e dá outras 
providências. 

21 

D25754 2008 GUARULHOS SP SUDESTE 

Regulamenta a Lei 
Municipal nº 6.126, de 27 
de abril de 2006, que 
instituiu o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil e Volumosos e dá 
providências correlatas. 

22 

D27078 2006 
RIO DE 

JANEIRO 
RJ SUDESTE 

Institui o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil e dá outras 
providências. 

23 

2531 2005 PATO BRANCO PR SUL 

Cria o Programa de 
Reciclagem de Resíduos da 
Construção Civil e dá 
outras providências.  

24 

240 2005 LAGES SC SUL 

Institui o Sistema para a 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos no Município 
de Lages e dá outras 
providências. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
http://www.jusbrasil.com/legislacao/644148/lei-2508-05-balneario-camboriu-sc
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

25 

7146 2006 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 
SP SUDESTE 

Institui o Plano Integrado 
de Gerenciamento e o 
Sistema de Gestão 
Sustentável de Resíduos 
Da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos, de 
acordo com o Previsto na 
Resolução do CONAMA nº 
307, de 05 de julho de 
2002, e dá outras 
providências. 

26 

4653 2006 SÃO LUÍS MA NORDESTE 

Cria o Sistema de Gestão 
Sustentável de Resíduos 
da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos, e o 
Plano Integrado de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil no Município de São 
Luís- MA e dá outras 
providências. 

27 

10280 2009 UBERLÂNDIA MG SUDESTE 

Institui o Sistema 
Municipal para a Gestão 
Sustentável de Resíduos 
da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos, 
Revoga a Lei nº 9.244 de 
26 de junho de 2006 e dá 
outras providências. 

28 

8321 2006 
POÇOS DE 

CALDAS 
MG SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil, de Acordo com o 
Previsto na Resolução 
CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de 2002, e dá outras 
providências. 

29 

5159 2005 JOINVILE SC SUL 

Institui o Sistema para a 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos no Município 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

de Joinville e dá outras 
providências. 

30 

8236 2005 
PONTA 
GROSSA 

PR SUL 

Estabelece Diretrizes, 
Critérios e Procedimentos 
para a Gestão dos 
Resíduos da Construção 
Civil. 

31 

4198 2005 AMERICANA SP SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos e o Plano 
Integrado de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil de acordo com o 
Previsto na Resolução nº 
307, de 5 de Julho de 
2002, do Conselho 
Nacional Do Meio 
Ambiente - CONAMA, e dá 
outras providências. 

32 

1098 2004 
NOVO 

HAMBURGO 
RS SUL 

Dispõe Sobre o Programa 
Municipal de Coleta 
Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos e dá 
outras providências. 

33 

3036 2007 
CAMPOS DO 

JORDÃO  
SP SUDESTE 

Dispõe sobre o Programa 
Municipal de Coleta 
Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos e dá 
Outras Providências. 

34 

4457 2009 OSÓRIO RS SUL 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos e o Plano 
Integrado de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil. 

35 

6352 2005 ARARAQUARA SP SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos e o Plano 
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LEGISLAÇÕES SOBRE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

Integrado de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil e dá outras 
providencias. 

36 

958 2006 
SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS 
PR SUL 

Institui o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil no Município de São 
José dos Pinhais. 

37 

11682 2006 CURITIBA PR SUL 

Dispõe sobre o Programa 
Municipal de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil em Curitiba. 

38 

1704 2004 
RIBEIRÃO 

PRETO 
SP SUDESTE 

Dispõe Sobre o 
Gerenciamento, Disciplina 
a Coleta, o Transporte e a 
Deposição Final de 
Resíduos da Construção 
Civil. 

39 

1408 2005 PALMAS TO NORTE 

Institui o Programa de 
Reciclagem de Entulhos de 
Construção Civil e da 
outras providências no 
Município de Palmas. 

40 

3553 2006 ATIBAIA SP SUDESTE 

Autoriza o Poder 
Executivo a Instituir o 
Programa, de Reciclagem 
de Entulhos de Construção 
Civil e dá outras 
providências. 

41 

5859 2004 MARÍLIA SP SUDESTE 

Autoriza a Prefeitura 
Municipal a criar o 
Programa de Reciclagem 
de Entulhos de Construção 
Civil e da outras 
providencias. 

42 

10728 2004 JUÍZ DE FORA MG SUDESTE 

Autoriza o Poder 
Executivo a Instituir o 
Programa de Reciclagem 
de Entulhos de Construção 
Civil e dá outras 
providências. 

43 
2336 2004 DIADEMA SP SUDESTE 

Institui o Sistema para 
Gestão Sustentável de 
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Nº DA 
LEI 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

Resíduos Sólidos e dá 
outras providências. 

44 

4302 2006 
JARAGUÁ DO 

SUL 
SC SUL 

Institui o Sistema para 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos no Município 
de Jaraguá do Sul e dá 
outras providências. 

45 

3859 2006 
BRAGANÇA 
PAULISTA 

SP SUDESTE 

Dispõe Sobre o Programa 
Municipal de Reciclagem 
de Resíduos Sólidos, 
através da Instituição de 
Parceria Público-Privada. 

46 

17000 2004 RECIFE PE NORDESTE 

Dispõe sobre o 
Aproveitamento e 
Reciclagem de todo o 
Entulho da Construção 
Civil no Município do 
Recife. 

47 

8986 2015 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

SP SUDESTE 

Institui o Sistema de 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Demolição, 
Resíduos Volumosos e 
Potencialmente 
Contaminantes; o Plano 
de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos da 
Construção Civil, de 
Acordo com o Disposto na 
Resolução Conama nº 307, 
de 05 De Julho de 2002, 
Lei Federal nº 12.305, de 
02 de agosto de 2010 - 
PNRS, e dá outras 
providências. 

48 

5298 2015 
SÃO CAETANO 

DO SUL 
SP SUDESTE 

Institui no Âmbito do 
Município de São Caetano 
do Sul a Conscientização 
para Reutilização de 
Resíduos da Construção 
Civil e dá outras 
providências. 
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Nº DA 
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ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO TÍTULO 

49 

9393 2004 
SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO 
SP SUDESTE 

Institui o Sistema para a 
Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos 
Volumosos e dá outras 
providências. 

50 

5192 2015 VALINHOS SP SUDESTE 

Institui o Plano Integrado 
de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil e Demolição Urbana e 
dá outras providências. 
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